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 قابصألا جرفلا يأ مامالل ٠

 2-- هديل هر
 هل 2 6 34 2 8 2

 0 0 اءزج نيرشعو ىدحإ ن. ٌؤْرَح وهو 0

 هس وس - وبك بحس

 8 ( دمحم جاحلا مرا ةريضح باتكلا اذه عبط مزتلا )

 نيءاحمالاب رجاتلا يب رغملا ىساس يدنا

 همي 22سم

 ©« ةيويدخلا ةناخيتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لبوق ) .
 متسلسل

 ( يطيقتشلا دمحا خبشلا ذاتسالا حيحصتب )

 بلت ن انها
 211111111111111 : ظ



 هرضحام هنف عججو ينابسألاب فرجا ٍناكلا ىشرقلا دخت نب نيسسملا نب يلع هفلأ باتك اذه

 عناصو هرعش لاق ىلإ اهم هر ؟داي لا سنو امدخو اهعدق هس ءلا يئاغ ا نمسح هكامأو

 ىلع هف نينا نيد ناك نا كاريشاو ةتقيرط نك الإ تسلب 0 ةعصإو هعاشإ نم هن رطو 4

 ارو هبأ عا للغ نم هملع نع ىنغالامو هدب مع 0 لكشملا ريسفت و صيخلتو كلذل حرش

 ىنأ الو باتكلا اذه ىفدب ىنغام لك بعوتسي ملو هناملأ ةءسقو هتنزجم ةفرعم ىلا لصوت يا هرعش

 رخأتلاو مدقتما ءانفلا عيج ىلع او راخألا ن : ادرخم ااثك كلذل درفا دق ناك ذا هعبمجم
 عنو علل لبست هلجأ نم يذلا ىلا 3 ةينغد 3 ةىعاشيل دوام ىلع بايلا اذه ُُق كم٠ ا

 5 و وشحلا نم هدأ 00 ا ىلع دعم توضلا ر 6 5 00 ل ًارخ نحللا

 ماهر اهلمأت اذا رقفو 0 عملو هلك اش فتنب كلذ ن٠. لصف لك يف ا هيف ةدئافلا لق اع

 م اراعشأو وبس راحو ران 3 لزهو دح نعد ام 0و اهاثم ىلا ةدئاق ن هاه 0 4 لي

 لمح مالس الا يف ءافلخلاو ةيلهاحلا 2 كولا صحدقو را اه رابخأو ةروهشلا بردعلا 3

 سايتقالا ن - لوهلا نم مهفوف نم عفن رب الو انتسارد لل تاس ل | جاتحمو | مكر 0-0 نييداتما

 1 0 ةلوقئمو اهاظم ن م ةذوخ أمو امويع ن ه4 ةاقتن م9 رابخألا 2 نم ةلدع> تأ ا

 ةللأ همحر دم شرلا ني هول ا ةراتخأ توحلا ةماملا د ةبش 0 اذه هباتك ردصف اهب ا و ةريذسا

 ءانغلا نم ه4 اهراتخاب رو نحيلفو عماج نبذ هيوشأو يلدوملا م فأر 1 ا نك || يشو نات

 2 كرام اممدل 0 نأ مكاز نب قدحسأ سعف ل ءاع 010 همر ' هللا ق'اولا ىلا تعقر 2 3

 لعفت رابتحالاب 9 4 لعا 357 اع هةر هله ىلع نك لدنو 00 ريتخا 0 م نيا

 َياغالا نم ةعانصلا ا اعلا نعل نينغملا القت 0 ءالؤهريغ هزاتحلا اع ةعطقلا هذه عباو كلذ

 ا الا ةيالثأا لامرالإبو يصالملاو يئاغالا 3 ا ىلع ةلمتشملا ةرشعلا 3 ع جل ينلا تاوصالابو

 2 كل 0 تل ةميس ىو 0 ف 3 م جلا 0 رهكاذ هشأ

 ءافلخلا ى 0 31 8 ا هريغ 0 نسحالامو ا ا رودص ا 3 هذه نأ

 ريخ يناغ الا لكل 6 ذا نسحمت سا ائيد>و دافتست ةصق هل فرىع يذلا ءانغلا راس َّ * هدالوأو

 ىلع عقوو عماسلا يب َ ايو رظانلا قور قاور ةدئافلا ضعل هفام لكل الو ةدئاق ريخ هلام لك الو

 يف ىنأ اجرو هريغ نم ةعنص هيفام اهب نيبي هيلع ةلالدو ةمالع نوكيل توص ءانغ هيف ردم لكلوا

 ةراتخملا يفاغ ذللإ 0 تسسلو م ىنغو يفاعملا كلت 2 تلق راعشا اهيراخلاو تاونمألا قده لالش

 ةءاكتم نإ ت8 اع تدرفا اذا اهعأل لس اهعم اهركذ نم دح الف ةرسبرملا سشانح الأ هذه نه الو
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 باتكلا اذه هب ءيجم امل فالخ نيئلاملا اتاك يفو اهرابخأ ةداعم وأ اهرالكتل ةكاجم ب
 ذاخنإلاو تاوصالا نمءرغ عم «يعاش صصق ثكتو ءراخأ لوطت يذلا "يلا اساسا لا
 ىلا 2 رخسؤف ابق هلوخسدا ةروكذلا رابخالا مطقنت الثا عضوملا كلذ ىف امج اهحنرش كا

 اهل هطسوتب نئارقال درفم الو اهنم هريغ قاستا عطاق ريغ اهلا فاضإ هل رئاظنو ايف نسحي عضاومأ|
 كلذ حفصتي نه ٠ لماو 6 باتكلا اذه فلؤم لاق 94 قيلأو لكشأ لاخلا هذه ىلع هركذ نوكوأ[

 ها يسامح مهنامزأ ىف ناننملا تاقبط لعوأ ءانعلا_قئارط لعااوا همن ا تأ

 ةنالثلا وءادتبا اناعج مل انآ اهنم ) للع ءانوحتام ىلع ثعابلاو كلذ نم مفاملاو * ىعاش رمش نما |
 ءاردسلا نم ةفيطق وبأ مهلوأو 1 ملا نم اهؤارمسم ناك رات تاوصألا | 7
 نكمي لو ىرحلا اذه باتكلا لوأ يرج املف:سيصن مث ةعيبو يبأنب رمح مث لوحفلا الو نيدودعملا 5

 اناو تاقبطلا بيئرت باتكلا يف ىزغملا سيلو نينغملاو ءارغشلا سرت ريغ ىلع ةنراح اهناف ةراتحملا| |

 ينأياملق يناغألا نأ (اهنمو ) اهب رضن اعاذه سلو اهراخأب اعلا 5 دنم هتمضام #0
 سبل ذإ قئارطلا ىلع اهدنرت اهعم نكميال ةفلتخم قئارط يف نينغملا نيب كارتشا هيف سيل “يشابه

 هل ام لب 31 نم هوغو قس لع كو اإل لجر ءانغب انينأ اذا اهف لخي مل انركذ ا

5 

 ناو وقل ءاغلإ ع نم ءانط رشا ضم : ازه يفو هن دياف ةلَقو هوثح هيك لعام ةأاورلاو نوفنصملا 20

 او 3 ارعشلا راح عر كلذكو هريع ىدم نع روصق 31 باتكلا تسلق كلذ ضعبب يأت : 2

 دوس هنع سفنلل تناك ىرخنا اذه يركل هنم غ غرفن قح هزواجم لو مهنم عاش رعش يف هب ىنغ اع 0

 دجتسم ىلا دوهعم نم ةحارتسالاو ءيش ىلا <يشنم.لاقتنالا ةحح رشنلا عايط يفو هلم هل 0
 ناك اذاو دوجتولا ن م باغأ رتل هل لقفل ندا ىلا ىبشأ هيلا لقتنم ل كو 0

 ع 5 رقل 0 له ١ دحو ةقوس ىلا 5 ةندحم ا ةيدق راخأ نمو "

 انك ذاه لكي اع 2 عمجام بابلو هنأب ُِق تل أم وفصو هسلح نع ا هابأ هاه يذلاو يا 1

 ةيسنلا 0 يلدوملا مهاربا نب قحسأ بهذم ىلعف اهسانجأ ىلا يناغالا بسن نم (هيف

 ةيولعو قراخمو يدهملا نب مهارب ١ لثم هفلاخ نم نود مويلا هب 3و ال وع هيه ناكذإ هريغ نعأأ

 يناثلا ليقثلا هفيفخو لوالا ليقثلا نومسي مهناف مهقفاو نهو ريخش نب ثرملانبدمو ةناب نإ رمعو ََ

 ل 0 نآلا| 0 دقو هفيفحو 0 ا هفيفخو د 2 تودع قيال 10

 هر 0

 ْ كد ًاراكت | سانام ا م 0 0 .احأ ا كاش ناو ةدئالا 0
 اذا تك اق كد يااا مف قدص يردعل دقو 0

 ||ثوصلا هاما رئاس كلدكو .ءزك د رصحا» سن لع ل 0 1-1 قلاع ا

 أ كركي لوا كلذ نأ (امو) رخألا نم هلا توضاقم نب ىلوأ نينفملا ضعب الو قئارطلاب



 (تمِح يتلاةيوسنللا ةناعكإ رك نأ كلذ لع لئلدلاو ءآر الو طق 0 اذه يبأ ا ل

 08 هفلايذلاو 00 نيثغملا ىلا هبمسأ تك ناو طق دا هيف ىنغ ام رابخالا ن م اهعم 1 ام ىلا هف

 1 7 ىوس هناثو كعل 0 ناك قازو ةهعضو اعاو باتكلا اذه نالطب ىلع كدب هنانع نيواود ن4 يبا

 000 | برو لاكو لبر!!! ناخ يفةققرتتلا ف هتوناجو قارولا دس ىكشي ناكو هعضو يذلا
 ةعنقع ىه الوقئارطلا ةروك ذم ًاضيا هيفيتلا ىناغالا تسيلو هعضو ىلعهل كيرشو وهقفناف مهاربا
 ةقشم ىلعهل كلذ تفاكتف ةدارالا غابي ام دئاوفلا نء اهف الو يناغالا .: سانلا يدي. ينام ةلمح نم
 اوننم اطوالبت ىلع يلاو ًادلخم م ايالا ىلع ىتبي ام ىنعملا اذه يف ىنع رثؤي نا ةهاركو هنم اهتلمتحا

 هرفغتسا و ا ا هللا ذوعنو ةفرشباد الإ. نم ناعمو ةمح دئاوشب انوشم ناك نآو

 00 || لرد هيلعو ىف او ةدصنلا ىلو وهو هاضر قفاونال لوقو ةئطخو ةقوم لك نم

 اانعمو ايفاك ليكولا منو هللا ايسح واملست سو هتتاخو لوق لك حتفم دنع هلاو دمع ىلع هللا لصو

 م( ةراتخلا توصلا ةناملا رك ذ ايم

 ىصوملا مهاربانب قحسا ينثدح لاق ناد ::دح لاق محلملا ىحي نب يلعن, ىحب دحأوبأ (انربخأ)

 تاوصأةثالث هل اوراتخ 3 نورفاوتم ل نعد مهو راع هراعدللا ةحردشرلا نأ 5 1 أ

 انك ىلا وح لاق للا ءاش نان ادع دعب اه رك ذأ نا تاوصأ ةنالث ىلع اوعجأف ءانغلا عيج م

 هل ترتخاف ميدقلا ءانغلا ني انكي 1 سحاق هللا .قثاولا نيئمؤملا ردع إو امون تدخلا

 ترظن مث هب ادشنم ىلا هتبسنو هتعنص ماكحاو هتعارب ىلعمهؤاملع عمتجاام رصع لك لهأ ءانغ ن+

 مده امل | مدشسم 5 هنم .تينتجاف كلذ لسقو انريدع يف هاندهاش نمم دعب سائلا ثد ا ىلا

 توصلا نوعزانتيدقس انا نال دهعلا بيرق ناك ناو هل بنام هس أ مو 5 0 هشرط اكلاس 1

 لاق ةظدحح رفمح نب دمحأ ( تار ا لك لل ءامدقلل قيسلا ناك ناو نامزو نيح لك يف

 ىحي نب دمحانب دمحم وهو قاقد نباو نقودح نع سابعلا وبأو لهس نب نيسحلا نان وره تدح |

 دي ,ات>اق توص 3 هلاو رات نأ نينغملا ءالؤهرمأ ديشرلا نأ معزفربخلا اذه قاقد نبا فورعلا

 0 ذو |واعفف ةنالث اهم اوراتخم نأ مهم مث اهوراتحاف امم ةرمثع رانتدا 0

 تاكا لع ن ىحيرك ذو نيتوض يف هفلاخو تاوصالا ةثالثلا نم توص يف هقفاوو "ىلع نب ىحن

 لوالا ليقثلا فيفخ نم وهو ةفيطق يأ رعش يف ا تانك لا

 نوح ا نا ىلا اع انجح اق ل تكا رصقلا

 يناثلا ليقثلا ع قع هيلو كسر نبأ نب نمش رمش ف عرش نبا 3 .لو

 ان نأ 00 نيبو * هيدهجال هل تيكلا 0

 اوس بهما را زر 01 ميلا 0 ا دي

 0 مم ع شاف فازوا '



 0 ل يناثلا لبقثلا كيوخو بدصأ روش ف 5-9

 0 كادش نع هيو 0 د 8 2 0 عمأ

 يفاثلا ليقثلا ف.فخ نء وهو يع رعلارعش يف يلصوملا مهل رب

 00 كاحش نم هيو 7 د 0 داق يانا داوم أ و

. 
 دحأو 2 : يار 0 هفو لاق ا للا كاوه جامأ * 0 8

 ىقردالا تاوصالاو اهرك دن ىلا تاوصألا نيبام ناس كلذ لع لشد كد 2 يلع نب جي 5

 ةسيرقالو اهلثمتسبل ل نأ ولعل امفامو اهعطاقمو اهيدام ماكحا و امماقتار وةضيصلا و 1

 نكن م دحأوهو ىلصوملا مهارب آل انوص أمف أ هنع ىور نمع يح ةظحح َك ص رخو ا ا

 انهم دحأ ىنيلو حلو مماج نب ليممسأ اهرارتا يف تم ناكو ديهر تارا 0 َ
 تاوصا ةنالثث يف هتعنص نم نحل رايتخا ىلع ميهاربا ادعاس امنا لاقي نان 9 فيكف هتفي مل نا هنود َ
 مدقتلاب امهسفنا ىلع ميهاربال اكح دق 0 الفول انوكي ملأ الع .تلضفو يلانالا رام نب تريلا |
 نب دامح نع مجنملا , ىحب نييلع نب ىد 5 0 دقلو () اهدنع كإذك وه نسل ةسايرلاو قذحلاوأ| ع

 رب نم غلب ادحا رعأام يف :؛ اي هوبأ هل لاقف اماسم امو نومم نب مهارب ا يأ 7 هيبأ نع قح

 تلمح ناك دق تاق كيج ىلا افريصأ هاج نم لهف كل كلذ لقتسال يأ 1 كرب نم هتغابام امنوا

 18 ا ادغ خيشلا اذه تومي ةدحاو كلأسأ 0 كءاَش ىل هللا لاطاف ترك دال لك كادف 5

 هية ل تلق وه نمو ل لاق لح لا 1 كنم 8 اأو اذاميل سانلا لوقيف ا 5 آ

 تنس ناف ة>اح يف كتئحدق عا 1 ا لاذ هعم ان 1 يبأ هيلع ل> دف عماح نب 0 ااوجرسأ غل َ

 ذكو اذك يللاق قحسا كيخ 1 نباو كديع اذه اهئاضق نم كلدبال هناريغ ينفذقاف تش ٍناوؤمت

 مكقساو ةيلقوةشوشماكمطأ ايدنعنامقت ةطل رش ىلع عن لاف لات ىف هفعست نا كلاس د أ

 0 ف ةعاطلاو عمسلا يب ١ أ لاقف انمويانت 1 الاوهبلا انيضم ةفيلخلال وسرانع اح ا

 ترظنف انانغف عفدنا م ان انيرشو انلك أف يرعلا هذيسوا ةيلقلاو ةشوشملاب عماج نب ان اخ تدك باودلإبأ

 |لوسر ءاح برطلا هيءايزطاع اف و يبأ راص تح > عماج نا مظعيو ينبع يف لقي نأ ىلا 2

 : هل ت تلق ىنباي اب عماج نانا فيك يبا 3 كرو يف انك املف اءمعم تنكرو اكرف ةفيلخلا



 : ْش |ىدنع تارفصدق (كنميذنعرك 1“ يالوكتأر هلت تاقفلقف كيفعا تسل لاق كادف تاعج ينيفعت وأ

 7| 1 لآ | ١ آل كلذو ىلزنم ىلا تقرصناو ذيشررلا ىلا اضمن مث "ينك الك ترص قتح هعم 0
 [ةيوعمىىلا هيف جاتحمتن اوكي اعمج دق م ىف ىلا لعزا يما املفدشرلا ىلا"

 1 هتعماو لالالمحبترصأو ©“أرو هدنت اقف تمّقف كحنا وح يفللملا ذه ف رصاق هيدي نيب مظعلام 0

 0 5 تاعج عن تاق لاملا اذه كل تدهو ' رد ىل لاقف تعحرف : عجرأ قحسااب 2 توصف

 نسنجلا اذه يف امطو ادشار ضماأ ينباي تقدص لاق عماج نبأ قو كنف قدعل ت اق مل لاق

 0 اهمع ايه ر ذاع ينغت#سو امف ا كي هم عضوملا اذه ريغ يف اع رس

 هءءوه امفزاتخي نأ ىلع مدقي مث ةرخافملاو ةسفانملا نم امهنب ناكام عم لحما اذه عماح نبا لحي

 ع هيام ىلعو ليخ ال ام اذه هيلع حيلفو وه هقباطيو ءانغلا رئاس ىلع امدقم كوكي هلسفلا أانوض هش

 7 ىحيه د انركذ دعب ىلع نب ىحم ةياورل نيفلاخلا ةظحج ن هع اها ور نيذللا نيتويعلا رك ذب اياق

 7 : 2 نب لع ندجلا يآ ةياور نم كلذ لواف رايتحالا ىقاب امهعش' مْ

 ١ قاب هبق تنكح وضح

 3 نير ا ١ كلارا يخأ < ميم ءاجاق .لحبلاف رصقلا
 7 نوطاو ءاشحفلا نع نحزن رود * هنئارق تزاح اف طالبلا ىلا
 دال لولا د نولبتالو + .اهملعأف ارارسا انا 4 دق

 لك هانع يدلالحتاوةصر ءاا يصاعلانب ديعس رمق عما ىذلا رصقلا طيسلا نا نم هضوىع

 دعب نايفس ناد ةيواعمل كلذ عيمج راصق هل كنك ضرأ يو ءامجلا نيبو هرصق نيب كائه ديعسل ناك

 قشمدب نوريج ناو دعل رك نب ريخ كلذلو هنع هئيد لامحاب ورمع هنبأ نم هعاتبأ ديعس ةافو

 ٠ كلذ تيمس ةقصالتم يصداعلا نب ديعس ينم ١ تناك رود نئارقلاو ةاذاحلا نم هنثارق تذاح يوريو

 آ ا 0 دار ورا حر لاه دحلا حزاتاو ندم نحو اجارقال
 كلوا نال صاغ نضسأ-» قرد رك نط ه لذتي مل

 * نوطا نم هسشن قوي ناك *

 نانكل هيف هلو دبعمل ءانغلاو يطيعملا ةفيطق ينال رعشلا نكمل نم ذوخأم وهو ينلا روتسملا نونكملاو
 لبق رخآلاو راتخلا نحللا وهو قحسا ةياور نم اهارح يف يطسولا لوأليقث فيفخ امهدحأ

 آب نبا ورجل اور ني قيسا هدم ىلع ىلئسولا لوا

 م ةيسسلو ةفرطق 0 1-0

 سمش دبع نب ةيما نب ور< يبا نب نابا طيعميبا مسأو طيعم يبا نب ةبقع نب ديلولا نب ورم وه
 ش 7 ةونوباسنلا ةيلغيذلا اذه بلاغ نب يول نب سمك نب ةسم نب بالك نب يصق نب فائم دبع نبا
 "0 |اركذو هقحلتساةناوكذ همسا ةيمال ادبع ناك ةيمأ نب ورمج ابا نا بلاثملا باتك يف يدع نب متي



 هناج ىف رهجولأ نسح ةماعلا ديدم 1 بعلا دب دبع ناك لاف 1 لاقف سمش دبع نب

 ع هتأر لاق ا لاق باف دس |[ كدت نم ةرشع هب فطب كلملا نعو ةوب

 هومتاق 'يش اذه لاقف ورمع وبأ هنبا كاذ هم لاقف ناوك ذ هدبع هدوقي اريرض مسجلا فيحن

 || بلاغنبا يول نم سنلا ةقايس ىلا دوعن مث مهب كتربخأ يذلا وهف تفرع يذلا امآو هوهدحاو |

 دع رضنلا هدلو نش نشر لعن اننلا نك اذ رصتلاو ةئاتك نرشلاد كلام ن رهف

 2 سيلف هدإي مل نش سيرف كلام نب رهف لب شيرق يباسن ضعب لاقو مهم سيلف ا

 رازت .نب رضم نب سايلا نبا كرد نا ٍءرخ نب ةنانك نب رضنلا ىلا بسنال دوعأ مث شرق نما

 3 نا ومع ن نا واح تنب قيل اهمساوابل وهو فدخخ مهمأب ومس فدنخ مط لاقي نابلا داووأأ

 نبدأ نا دعنب دس ئازار و رعت نب نسابلا ب ةعق و(1)ةخباطو 5 مأيه و ةعاضقن فاما[
 دأ| 6
3 

||| 
0 
 هدا | 1
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 ىذلا بسنلا اذه مهاربا نإ ليعمسأ نب راذخد تن 0 ضنا ليقو بحشي نب عسيمط ا نيدد

 ( موق لاقو ) اهحاهقفو شرقءاملع نم وهو يرهزلا باهش نبأ نع ٍيددو برعلا وناس هاور

 بيحاش نب قيمانبددا نب ناندع نب دعم هريغو لفغد نع عام زب امفذخأ نم نيباسنلا نم ورخا :

 هلع نب ؛أ نانقعلا نب ةمئأو نب لمتحلا نب ماوعلا نب ني اخ نب عد ريع نب 4 ءاعق نب تلا 3

 حمطلا نب ملا جوعأ نب ندد نإ ليعمسأ نب مهاربا نب رفع نب نرضلا ن , دودحش نا ذ

 لازتلانب ناصح نب سودنب ةماجاوب ناودب نب دئارلا : نب دوم نب تح دوتع نب روسقلا نب ف

 هللأ للخ محاوأز 6 0 راقب تبهنإ يفك نإ رذعم نب رشح 8 ريمفلا نإ 6

 وهو "را رحانلا ل 0 را نا ومو هلت 3 0 هللا 0 ل

 نب اشنب رباع نب اهلها ناب اهدسف يذلا ضرالا مساق وهو عئاقن ؛| خارلا وهو اوعرات عوراشأا ٠

 ن ناكلم ب رعلا ةغل يف وهو كمال نبا سو هياع هللا ىلض حون نب ماس نب دفارلا وهو رذشٌنر ]| ٍ

 لياابم نب دئارلا 2 در, نب مالسلا هيلع هللا ين نيف ددأ وهو خنحا نب فونملا وهو خلتتوتلا

 قام ن :باثاش ًاضيأ هل لاقيو هللا ةبه وهو ثدش نب صهاطلا وهو شونأ ن نانق وهو نانيق نا

 ىلع ها نم سانلا يدبأ ىف يذلا اذه اماست م هلاو ينلا دمحم ىلعو مويلع للا ىنص رشبلا]

 ًاضيأ يورو مه عفدو نسال سو هيلع هللا ىلص ي ينلا نع (يور دقو )هيف يضلل

 (ةيطغواو) ءرغ نع هب ىئغتسا احرش تيدا تانك ف 5 ءاب الا ضعن ءامسال قالك

 رماف ريمعو ورمعو سماع ةنالث محو اهلطل الو بدق 1 هل كذب هابانال ةكاط ىمسو 0

 رمح اماو نال كك يطل [ نإ قف نك ار ةكردم يمسف اهكرداف اهلطي نأ رع

 فدنتخ تيمسف ه فدتحا تازام تلاقف مهرلأ يف تح رثخ ىلا 5 يف يحس تددلا يف عمقتاف]]

 تايلضفملا حش ننال هتخمأ



 ١ 2 جاو اللا يأ نر 0 ايف صايغالا نق 4 نكمل را 0 ولأ
 عباذ لا د كاحضلان ب دم 00 نب ريبزلا انثدح الاقناماس نب دما ةيينأو ىدوظلاو قحسا نب

 |أبرح محو سبانلا ممو صروعلاو نعل لبا رعسلاو ياللا و يصاعلا صايعالا لاق هيبأ ن
 0 برح مهأ عم | وتب مال سانعلا أوس امتاو 3 لاو رع نايفس وبأو نايت رح 0

 2 و بنما اخ لاش دس ل 1 لا أومشف ايدك الاتق اولتاقو مهسفنأ اولقعو ظاكح ل نب

 ْ 03( يدسالا ةلاضف َْن هلل دنع لوشب صاينعالا يفو سنع

 0000037 داودحلا سرفلا ةرفك رغأ © برح لآ نم وأ ضايعالا نم
 000 اند و ةمش نبا رمح ان دح لاقي هولا زيزغلا دنعنب دحأوب انربخأ ام رعشلا اذه هلوق يف ببسلاو

 9 َنادعىأ اولاقةلا نغ نباو ينئادملاانٌمدح لاق ار !ترحلا نب دمح أ انثدح لاق يديزلا نيا ءلازن دع

 00 تبقو يتقفن تدفن هل لاقفريبزلا نب هللادبعةعزذ نبدسأينب نءيدسالا منيباولا كلدوشا نت ةلاضف ْن

 0 عاام دخلاو بلجب اهقصخاو تدسإ اهعقرا لاقف لمففاهب ربدأاميلبق |لاقفاهرضح ًافاه 50 ياحار

 | ]131 للا نيلنافصوتسمكنا [والمحتسم كتينأ ينا ةلاضفنبا لاقف حصت (؟) نيدربلا رسو 3 00
 لاقو ةلاضف نبا هنع فرضناف 0 ارو نار زلانبا لاق كيلا يف

 داوس يف 3 9 ا 4 يناكر اودش(#) ينملغل وذل

 داعم ن٠ ةياهاكلا نبا ىلا #* قرع تاذ عطقأ نيح يلا

 دازملاو يوادالا قيلعتو * ايطلا صن انني دعببس

 داحتنلا عالط نوهسانم * هتملعأ دق دم لك 9

 دالبلاب ةنمأ الو (5) 0 0 تح نأ دع تاغاحلا قر

 ذا طل را كرف غاده ترحل ٠ نها وأ نمانعألا نم

 هلعجيدمذ نم الاهبهينكي نكي ملوهدلوربك اوههلنباببخو ركبنا ينكي ناك ريبزلانب هللادبع بيبخ وبأ
 يديزيلا لاق (ه) هنامع ريخ يه وا يف ريعف يتا مارش مالعر ءشلا اذههغاب امربب زلانبالاقفلاقدل بقالاك

 تابقرلا سق نبا لوق هلثمو لاق اب رارقا هن اك (3) هن ىف ع انوه نا

 هنأت اقف تريك دقو ك * الع دق سش نلشو

 )١( [|ينو(*) يثعلاوةادغلا (؟) ها يدادغبلل يدسالا ريبزلا نب هللا ديعل تايبالا هذه نا لبقو .

 نكن هلوق )0( ما ةكم نطن قرافا يناكر اوندا يتيحصل تاقو 4 ديفاك حرش يفو يدادغبلل ةياور 5 0

 سبل لاكذ وو ريسفتا ف لاقوبدالا ةبازخ يف يدادغبلاو ةيفاكلاحرشيف كلام نأ اكو مك لادلا وه |

 : : كولن يل معول لاق ريب زلا نبا رعشلا غلب اماف لاثمالا بحاص ظفلو (5) ها دتشا اذا 3
 0 ىلمعت الف كاذك تناك اذاو 3( ينادم ينيسأ هل



 اطو نزاوه نبا 0 ةيواعم نب ةعصعص نب صاع نبةعسبر نب تيلكنب نأنأ تل 7 طا

 ةدعج ىب ا 0

 تانلا ك1 مانا فو # اهاقت يف ًاشب رق انك راق

 نانأ ينب ءاسن تدلو امو * لاله ينب ءاسن تدلو ام
 ةيفصو صن وعلاو صيعلا اأو ماعلا يصاعلا هل تدلوف سحوش دبع نب ةيمأ د تحمد ةنمآ

 كلذ نولعفب ةيلهاجلا ل ناكو 00 1 هيأ هدعب اهحوزا ع تام اماف أ يب يدرات 7

 هتمومحتو طيعم ينأ هاش هب نه ةعاون ناكف طرعم نأ هل تدل وذ لما هدأ أها لجحرلا ج

 امناناناوز لاك بعص» يب ينادحو ريبزلا لاق راكب نبا ريبزلا نع يبموطعلا هلك كلذب يف

 للا لاق هعرخم ىلاعت نا لزق ةلهاجلا هك ساكن انج و ادا يل يصا

 يمسف اليبس ءاسو ًاتقمو ةشحاف ناك هنا فاس دقام الا ءاس لا كؤابأ ح كلام اوحكتت الو امن
 ادع ًاربص سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هلتقفردب 1 يف طرعم كاد ا ةيقعرسأو © تملا

 دهم نع كيضفلا ن ١ ةملس انثدحلاق يزارلا دي نب دهم انثدح لاق ىربطلا ريرح نب دمحم كل

 قحسما نب د اندح لاق دعا: ني د دحأ هب ينادحو ليووط ه رك ذ ربح يف قحسا نب ظ

 لوسر هلق اءج 0 قر لا ايش نسا نك ةمقع نب يمو“ نع حاف نب دمت نيد لأقأ يب يبس |

 لاق مأ لاق شن رق نه ةصاخ نا معاي هيف كاذب أ دقو هل لاَقذ 8 سو هي هيلع هللا قس نا ِ

 يلع نا ليقف هلتاق يف فات>او راألا ةيبص طيعم ىبأ ون يمس كاذلف راثلا لاق يدع ةيبدلل ن نذأ

 دمع نب دمحأ هب يتثدح نيفوكلا ضن تاور نءاتحو هلو اع نإ 00 ىأ َ
 دنع ىتثدح لاق داع نب ناماس انثدح لاق ىمخالا دم نب رذنملا ينربخأل اق ةرفع نع ديغس نبا ا

 نع هدج نع 21 نع ندبح نب نحت نإ هللا دكر د نع هنأ نكح ىلا هبا 5 نيذيزعل ِ
 ةقع قع برم ردب موي اي الع رضا مو هيلع هللا ىلد ي لا نأ مالسأا ماع نللاظ يأ نب 1

 يراضنالا جافالا يبأ نب تان مصاع نأ قحسا نب 1 0 رماد طيعم يأن

 دحو 2-0 قرا ةدلك نب ث رخل نب ريع مالسلا هي هيلع للاط ىف نب ىلع ه3 يذلا أَو ل ١

 1 ارا يا > لاق ناعع نب ندا ىف :دح لاق ة ةيشا نب ومع امدح لاق يرهوبلا زيزل |

 ةماس انثدح لاق دي نبا انثدح لاق ريرح ني .د ابدحو هباصأ نع قدا ن ,.اننح أ

 اريص طيعم يفأ نب ة ةبقع ردب موي ملسو هياع هل قص هلل لوسر لاق اول ةياصانعاوجسا نا ظ

 نا راع رضالا لق ءارفصلا ناك ذأ قد رن لبقأ مث هقنع برص تلاع مصاع يم سماأ]

 لسالات هتيدخلل يف ةمش.نب رمع لاق هقئع ترض نأ مع اذع يه راد دبع يفإ دج ةدكأأ

 هرثرت ث را تن ةلق ا تااقف اق

 ىلع محلا راخأ اره ناك هنا رضنلا سو هيلع هللا ىلح ي يتلا نق: تس كلا أ عرصتلا ينو

 عدأ كلدي دي ةرصايقلاو ةرساك الا ري مكيناع اناو دوكو داع راخحأ مكي دلع لوقو ترد ءلا|
0 

 2 دعا للقو هتثبا اهنا ىزيقبا فو 0 تا نس يناإ|

 ( ل ينألا - <



 ل 1 4

 قفوم تنأو ةسءاخ حبص نم * ةظم لبثالا نا ابكحارإب
 قف بئاجستلا اهب لازت نام . ةبحي نأب تيم هب غلبأ
 د سرح او(10) اعردي ثداح * ةحوفسم ةريعو كلا ىنم

 (؟)قطنمال كلاه عمس ناك نا * هتيدان نارضتلا ن ديالا 0

 قدس" كاكه ل هلل # هشونت هسا ىن فويس تلظ

 قوم ناع وهو ديتملا فسر * امعتم ةينملا ىلا داقي اربص

 اكل ل لحفل اواهموت ىف < ()ةحم لسن تالودمجا
 (ه)قحلا ظيغملا وهو فلا نم هع اعرو تنئمول كرض اك ام

 ينو كدا ناشف نعأب < نياتلف ةيدف لباق تنك وأ
 قاعي قتعا قط لآ مهقحأو *(5)ةلزبتذخأن مب رقأ رضنلاو

 مرك أ اهرغش نا لاقبف هتنتقام هلتقأ نأ لبق اذه تعمس ول لاق يسو هيلع هللا ىلص يب :1 نأ انغاف

 نارساي نب رام ند نع ةديبع وبأ ىنثدحو قحسا نا راك يلع او فك او ةلغاو رواوم ريش

 لاش 3 هبسعأنيح لاقف طيمم يبأ نب ةبقع لتق ةيبظلا(7) قرع ناك امل 0 هيلع هللأ ىلص هللا تو

 ( ينثدح )فوع نب ورمح 0 د حاقالا يأ نب 00 مصاع هلتقف رانلا لاق دمحاي ةدصلل ند

 ينثدح لاق يلم نب دياولاانثدح لاق يمدالا قحسا نب دمحم نب هللأ دنع اكيدح لاق دعا نب 0

 را نإ ةورع ىتدح لاق يعبلا معاربا نب دم نع ريثك ىنأ نب ىحت ىنتثدح لاق يتازوالا
 هيلع هللا ىلح هللا كوس نوكرمشملا نع ء ح دعا ا َتلَقْف ورع نب هللا دنع تلأس لاق

 ١ عض وف طرعم نع لقأذا ةيمكلارحح يفىلدب 0 هللا لد هللا ل وس راهب لاقف مو هل 1و 1

 يح يلع َللاةحر ركبوبأ لبق ًاديدشأقتخ هب هقتقل لسوهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر قع يفهبوت

 ناكو هللا ينر لرش نادلح ١ نوعا لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هعفدف هبكنم ل
 تنب ءاضييلا مكح مآ اهأو زيرك نب سماع تدب يورا امهم اد حال نافع نب نايعاخأ ةقع نإ ديلولا

 ناك نا سو اكسل سلا لوس ونأ هللادنعو ءاضدلاو فانه دنع نب 2 نب ناطملا دع

 ءال هلك موثلك ماو ةرامعو ًادلا+وديلولا هل تدلوفنافع ةافو دعب را جوز نان ةقع

 ناركسوهو سانلاب ىصورا ب برمشف ةفوكلا هتفالخيف ةبقع نب ديلولان نع ىلوو همال نامع ةوخا
 وناو © همضؤوم يف اذه دعب هربخ ناس دحلا هدا ناهع دنع كلذب هيلع دهشو ةالصلا يف دازف

 نء راما يذ نبا عيبرلا تنب همأو هب بقل بقل ةفيطق وبأو ديلولا أ كي دلولا نيورمع ةفطق

 ءئض يورو(*) قطني وأ تيم يورو (؟) يزيربت ها 00| عر اهفرذ نأ اها ىورو (1)

 عنعيال سايقلاو حبملا ينالا اقرعم نولمعتسي نوداكبالو مركلا يف قرع هل قرعمو (5) دلولا وهو
 حتقو مملا محن قيحلاو هظاغ نه لوعفم مسامملا حئتشإ ظملا (ه) ىزيربتلا نم هامذلا يف لمعتسل نا

 : صوم مخلب (17/)ةليسو تبدا ىورو )3( حيرصتلا نم ها هظاغ اذا هقنحا ند لوعفم مسا نول

 فاو ويرو ا ناين ويش غمر نتا ل4 "كيل ,

71 0 : 

 39 امو

0 
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 راع ةنيدملا ا ب م 0 نا 5 ني> ر هشلا اذه ةقبطق وا لاو يا سأل 8
 دحأ انثدحلاق رازبلا ةش يبأ نبابيبش نب دم نب دحأ كلذ يف ببسلب ( قدح اهلا قوش ل

 زهر ن دعا امدح لاق دما نب دمم نبا دحأ هضعبب ينربخأو ىنئادلا نع زارخلا ثري

 ةقراز الا فاتك يللا ةناتك فاح ن١ روج نب بهو يتدخل انا هيلا ”دح لاق برح :نباأأإ

 عطقشا اذاف قدا ام ربخلا 2 ينئادحال طظفللاو يدع نب منيه يلا بوسنم 0 هضعل ددسن

 نعو يمشلا نع دلاح نع شايع نبا 0 يدع نا ميطا لاق هباور ىلا فالخلا تين فلتخا وأ

 ىلا راس امل مالسلا أ ىلعو هيلع يلاط ىنأ نبي لع نب نيسلا نأ د#شو مهلا يف 3

 يدع امو ريش ينطب اعا لاقوهنطب و( رنا سلو هدارأ يذلا ص الل رب زلاىبا رم /

 ا هله .مهفالخ ىلا اوعديو ةيمأ ىن بيع رهظب لجو عقلا 0 ||

 يل لا كقاوأ نومس مأثلا لهأ نكورش ن نافعا: يلع ماشلا لحأ نمأ]

 ةريبه نب كلامو يناذءطا ةزد نب دعسو يذلا عابنز نب حورو يرشالا ع ن١ 2

 يرازفلا ةدعسم ننا لق دوعسم نب هللا دعو يرذدلا ور نب كمزوككسلاة شك د١1 لذ

 الزام ءنلا مهماع لعجو ينادمطا نساع نتن دعو نانكلا هلا دع ن كنرشو ندرلا دبع هوخاوا|[|

 ادع 4 لاق اريثك رجحلايف هب واخي  نامعنلاناكف ريب زلانبا ىلع ةكم اومدق يت ولف مشيا 2

 2 د : لا هلثع ل دقو د م هللاوا يراصن لإ اذهنا ل نبا امو ةاضع نباأ

 انأ امنا كلو ىلام ةاضعننالي ريب زلا نبا لاق زاصن لاو نيرجاهملا نيباميردأام هللاو نإ + نبع
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 ينس مالغاي 1 م رحامو ِ 07 0 نماماجح التاق تنكفأ 1 مان ق م ةفاع را

 نم ةمامح 2 هدد مت نس وتلا دك هعض وف 0 دخل هيمو هس وق دنا نيا ي* 2

 ةمامحاي كئيمرال تلعف نل هللاوقمأ ىلوق روحا ةيواعم نب , ذر برشيأ ةمامحاب لاقو ديلا -

 كر 001 يح مرا يف نيميقتو سو هيلع هللا ىلبص دمحم ةفآ نقراشو ةيواعم نب ديزي ن نيملخعأ |

 ريبزلا نيا كنكلواللاق رئاطلا ملكشي وأ كحيو ريب زلا نبا لاقف كنيمرال تلعف ل ءأإ

 ا ءاحلعتلا هده ىف نييرعشالا ناز نتردتل ا ركم وأ أ أعئاط نعيابتل هللإب م

 دك أ مهدر منأر هش مهسيخ هي هق 2 نم هلح امنا لاق ٍمرحلا لحس وأ ريبزلا نبا لاقف ملظ اسف

 علا ساسلاوبأ وهو ءارعشلا ضعب لاقو.دعجلا نب دحلا 4لوز ينو 'يش ىلا هجي ملو ةيواعم نبأ ا

 هئطن رببزلا نبا ريشو كلذ 0 خورف نب ب تئانللا همساوأ

 نيللا يف زخلا لثم يداوف تح # اهسردي فارعالا ةروس يف لازام 2020 3 ا

 نك ًاننملل اشك الصف “لصف ف دقو تن نا كنطب ناك ول 5

 نأ اهل ر كف رع هللا دبع ةحوز هللا ديبع يبأ تاب ةيفص ىلا يضعه ريبزلا نب نأ مث ميلا لاق

 عا وذ ارو راج ا نهد راصنالاو ني.رحابملاو مالسلا هي هيلع هلوسرو للاعا 2 هلل ًايضغ نك هجورخأ[

 هار>اضح لثم ساق ريغ ىلع درفم وه ىلق رفاعمو حابصملا يفلاقوديح مضاإب يرافع لصنو 0( 1
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 ا

 1 م( 3

 أو داجاو يرلاا نإ | 23 ل تت د هءاشع ٍِك تَهَدَك املف ا اب نأ هلك 0 ع ينل :

 0-0- لاو 0 نب هللأ هع ل سانا م هك أ كلذ ىلعأل 55 ديزي علخ ىلع

 ع ووما ةريغملانإ صفح نب ورم ىنأ نبهللا دبع لاك يرو ااظرلا اوتأو دخلا ةكدللا لعأو

 0 يئس ىناصو دقو اذه ل1 ىلا لاقو هيأ ن2 اعرب و قم ابع تءلخ"6 ديرب ثعلخ

 لاقو ينو 50 رخآ لاقو يلعأ فل 6 هحاح 0 لاقو ريغ نكس هللا ودع ٠ نكلو

 كابا هنمةءاربلا اوذيطأو فافلاو لاعتلاو مئامعلا 0 َىَح ين> تءاخ امك هتعاخ دق ا

 5 ةصاخ دمه نيب ىرجو مالنا اموملع نلاط يأ نب يلع نيد وربع ن هللأ دع هنم عتتمأو كلذ

 3 الندم ناكو 3 ىلا جرن كلذ ىلع ههاركأ أودار ا اد يك لوف هيف ريب زلا نبا باعصأ نيب 0

 3 5 اودحانابع ةماين جارخال ةيدكل لغأ ماو وئادلالاة(30رجز را نبأ نيبو هيب رمثأاجاهام لَو

 ' |اىلا اوعجري ال مهدر نع اوردقي مل ناف مهنع مهودرب ناو 0-0 مولع اونيعيال نأ دويفلا مولع

 مكينات قو :آطاناف مكتعاطو مكئامد ف هلل ؟دشنأ نايفس يأ نب تم ن نايع مم لاقف 3 ةئيدملا

 ردفان رسأ اف كرهطأ نيب مقم انأومترفظ نا مكنإ ؟يمأا ل نأ مل رذعأو كؤطتو
 ابا اواقز هت اومتشو هومتشف مكئامد تح هبي ديرأ كل از ارظنالا ا كوالا اع 0

 دق موقلا ءالعوه نإ نمح رلا دنع انا لاقذ رمت نب هللا درع نأو سم ا كدعل مه>ر رغ ماكل الا

 محدود لعفف هنو دلعأ مضل نا هلآسف مالسلا اءماعنيسحلا نب يلع َّك متانيد اذهوأسمأ اذه هللا
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 ىلوم 0 ةصاقر ث رح ض ردق 2 هللأ كيع هانسإ اهعمو فن العلا أ نامع د نانأ مآ هنأ ماو

 ا

 ا حبق لوّش وهو ا ورع 0 يش يف ءالؤه يتوسع نم تسل لاف انلابع مضف ا وكر

 لقثل ةصاقر ىمسف صقر هن 8 تا ناكف هلحر عطق ةئيدملا لامع ضع ناك ملس نعوم يبل

 ىضمو ىلوف هقنع قد تداكف ا هر تالا نن رمح نب مصاع كنان 0 اهفو ناورم

 دارأف ةصاقر ثب رحويودعلا مهلا يأ نب ناماس مهب نيشفماى او>ر دعو تيقلفلا ىلا كو

 هل يلصإب ذآ دادأ قل 5 ادبأ سائلا لاو لصي ال انا وعنف هعم نع يلصي نا ناورم

 كلملا ديعانأا 0 1 هل لاقف ىرهزلا ضد ني نحرلا دبع: نآورخ رك ىشو و مهب ىلصف لصياف

 نا 0 رغأ نلع انمرق محر كتلصو هل لاقف ةرهز ينب نم لجر يتبام هو ركم كيلا لصي الف

 : ىلا البس تدحو ول ناو رمل هلاق ناكام قعمدبو اود را الكلذ دعب رمح نبا لاقو مط كض عا

 ءالؤخ عزن.ال ينبايلاقف موقلا ءالؤه تلك و لملاس هنبا لاقف ميلع ىغبو اوملظ دقفتلعفل ءالةوه رصن
 دمي نب نامعموفو ب تشد يد ىلا أوضَق لاق ريغ ريغي نأ داتا هللا نيعب مهو هيلع مه امع موقلا

 ليف هلهأ نم الجر رشع ةسمحو بلاط ينأ 001 0 03 رح ربزلا نيا نا ىلا ريثي )١(

 لماكلا . نم هأ مراع نجت



 ثدنر 0 مه ومر ةلهسلاوناوصلاو دينعلا مهعنأو 0 يأ 0 ةيعن د نايفسيفا

 0 هر نب تاح أوحرسو مايأ ةرمشع بشخ يذب ةيمأ و كيماقأو ةئيدملا ىلا هءاحأو ةص

 جر 5 ديب لا الحر أ وهو مه ةئدملا لخأ غلبو ثوغلا هذولا دينلا ةيلا | وشك وادب وع 0 |

 ىنب اوححزاف اك ار نوسحو:ةضاقو ثن رح 6 نار ملسا ي ُّ نم لجوو:غزرخ نب و2 ل

 ' نلف طلبو لعا لاقو اه رجذو 1 0 نع طقس داكف .ناورك ثّيرح سخن

 رضاخ ء ءادخا || تف :دغلو تخوف تن زب و كادف تامدح لاةقفناورأ ىلوم مط ضرع ءاديوسلاب |

 هلامىلانأو ص رظنو هذ عطقت 5 هم هللأ نكع نا ىسعوههاشاوةداقر كدا لاقف كردا دق

 |ص وح الا ل وش كلذيفوىرقلايداووأ اليقحا وازن أوصف باح || هيو رجالا لاماللاقف بشخ ( نأ

 : رانلا يىفىمزحلا طقسواوارض ع هب تا 0 نيثرال !

 راذلا ف نامع ىلع نيحمقملاو د بشح يدبناورك نسخانلا

 باتكب هدي ناك عجول تسسط يف هلجر عضاو وهو 007 ةرك نب بيح لخدف ىنأ ؛ادملا

 و زدمف أ لاق فالا ةلالثو ىلإ ؛لاق لحر نفل 350 ا و - ناك أما لاَقف ريا هريخأ

 نب رخص مهيلعرصأو سانلا بدنفةقاط مهم مهل نك 5و ىانلا مهرتك لاق راهن نم ةعاس اوناش

 ديرزمل لاقو لاق افرمسم يمس يذلا ةبقع ع نب لم سعأف شرما جرخي نأ لبق تاف ينيقلا مهيللا

 حيصت دق عة رجش ىهانت ف تو .ًاريفا يزيغ مهحلص امو رصق الا أ ةئدملا ىلإ الاس سمح تنكا

 مسج رش نامع ةلتق ةندملا لها رأت ةاردأ لوب الئاق تءوسف توسل تاقأف !.ه ىدي ىلعأ]

 ةندملا نعاوجنرخأ ا كلذيف ةفطق ونالاقفدمض وم انهىسدلو هدب لع ناك اي 20 ناك ٍ
 تال هق ةياملا ريغ ن ا

 فلا موقلان دو يدينك ا هل هأ نلمس 07 ا 0

 ٠ فراصت تاذ مايالاو ةيهأ * اهدالب نعتاجر 9 نأ لأ نم

 دامح كلذ رك ذيطسولاب لوألا ءانقلاولوأ ل 59 وهو ليوطلا نم هضورع |

 50 هريخ يف مثيهلا لاق هبحاص فرعي ال ةئيدملا لعل رح هنأ ركذو هيبأ نع ٠

 كلذ ىف معلا نر لا

 فتح ىلا يصاخلاينأ رادو * عوج طالبلا راد يف لح دق ْ

 فنكحتي مهلثم نعاتلثم الو * اوام# نيح يلا لثم 1 ف ا

 ًاضرأ ةفيطق 5 |

 ناحلأ ةنالاث هف ةناملا ريغ ن .هلسوص 0

 عدصت تا لاما رادف علسف 3 ناعأ لمحم ال 0 ىكب 3

 علطت ميلا يضن تاعّج دقف * يتريشع لج ويناوخا م اشلابو ٠ ْش |

 قحسا ةياور نماصتلا يا طا قد ل ليقت هنطلو نامحدهنف ىعاليدطلا هضورعأ :

 لوالا ليقثلا فيف> يف ان هف نأ قحسا رك دو شيخ ةياوإو نم نسوا ادم ل



929 

 ًاضيأ ةفيطق وبأ لاقو عناصلا لوهجم رصنبلا ىرجم يف رصخلاب
 ةراتخلا ةناملا ريغ نم كسصسوص

 قيقعلا رودق 3 0 # يديمك طالبلا له يرعش تيل

 قادح 31 هشنل نيم نم * ىح مأإ كاوه يف ىمال

 رك ذو يطسولا يرحم يف ا 1 لزتوتلو ناح لاتيو دبمم ءاتغ فيتا نم هضو رع

 نب سنوي نب دم ينئدح لاق رامع نب هللا دبع نب دمحأ ( ينئدح ) هبحاص ف رسال ناحل

 املف مأشلا ىلل ةهدملا - نع ةيمأ ينب نم هان نم عم ةنطقأأ ىنأ دق ريبزلا نبا ناك لاق ديلولا

 لاق اهب هماقم لاط

 هرضاحو قيقعلا لاز لهو ءابق #* اندعب ريغت له يرعش تلالأ

 2 1 1 نترك نم 2 ليما 3 ع ريق ءاحلعب تحءرب لهو

 هراس سانللو ين يوطلا ضو * يدوم وفصو يبح 5 مط

 8 اضرأ لاقو لاق ليي

 ةباملا ريغ نم كهسوص

 مآيق (60) نيلي ديملا لعأ « تيل ١ قانبأو يرعش تب
 مايآلاو تانداللا يدعي * هيريغ مأ قيقعلا يدبنكمأ

 ماد قد نبل انزنكو ه2 اخو اكع تلد يلهأبو :

 ماطآلا اهب تلا روصقلاو * يوق نك اسم نمتلدبنو
 هملا 105 الط  دل 2 ناوأ ىذ دعم رصقلك

 مالسسلا يدل مهل ليلقو *يموقتئجنا مالا ينءرقا
 ناعضوم ماربو نيا رصنيلا ىرح يف رصتلاب لوا لقت هلو دعم ءانغ فيقحلا نم هضورع

 ةياوريفو فوقسلا ةحطسملارودلا ماط آلا يبصالا لاقون وصحلا و روصتلا هو أ عمج ماط الاو

 قحسأ هاورو 3 ةَسوُقنم ىأ ة ةيشوم روصقلا هذه نا هب دار 1 1 نيشلاب شاوأيذ رامع نبا

 هلدأ يف يأ ها يف نالف لاّقنو لاق لصالا وهو 8 اف ل]و لاقو ةمحعم ريغ نيسلاب ا

 مالسلا نغلبأ # ىوريو ةورذ هتدحاو عم وهو هلاغا < م لك ئزرذو دجاو ناسالاو نمالاؤأل

 اهف دازو ةفيطق يال د لا رك نب رمزا ىورو * يو تح نا

 مانأ دكا ف ريخزود © بانك اي:هلك ل دا عطقا

 واحلا دسك نعتداحور * ادلا انبتقرف ذا يموقوحم

 مالغلا (مكسش برد>و رت هدلا تنع مهيصينأ ةيشخ

 مارمهنأو دعاس اع رمدلا اذبا نوح نأ ناح: دقلف

 ماطقوباحسك )0(



 د كي ا ع
7 9 01 3 3 1 

)( 

 نع ىحي نب نيسحلا عضوملا اذه نم هل انبخأو رامع نبا ةياور نم هتقاس ىلا( يللا

 لي باتا رذنملا نب مهاربا وهو يملرحلا ىنعا هيبأ نع قاحسا نبأ دامحأ |
 نم هللا ةمحرو مالسلا هيلعو ةفيطق وبا هللاو نسحا لاق اذه ةفيطق يأو هش هع ال ريزلا نا

 لاق تام ىتح اهبلا لصي مف امجار ةنيدملا ىلا ًافكناف كلذب ريخأف عجريلف نما هنا هريتسلف 00

 ىلااهب جرن مأشلا لها نم لحر اهحوز, ةنيدملا لهأ نمة أما نأ ين :ادملا نعت :دخ رامع نب

 هم اههحو لع ترو هعيش ا تف اذه ةفيطق يبأ رعش دعني ادشنم ثمدسف !ره شك | ١

 بويأ نع ينأ ىلع تأرق دانح لاق لاق ىحي نب نيسا(يرخاو3 رح فدا نبانك د

 ينب نم ة ةأرمأ ت ع 0 فانم 3 بلطملا ل يو“ ةشئاع نيديس يد لاق لاق ةياع

 لود اس كن ل دا

 ةباملا ريغ نم تس وص ش 0

 نءارقلا دوك ءاردلا بونح #* اندعب ريغت له يرعش تيل الأ 01

 نكس ةئيدملاب له مأ يلا نم * صاوع طالللا لوحرؤدأل هو
 نمايتملا اهترب ينم قوشلا اعد * ةباحس زاحجلا و“ تقرب اذا

 نئاك هللا ردق ام هنكحلو * اهدالب نع ةبغر 0 2

 تند بويأ وبأ لاق ةتم تعقوق ءانلا نابت سفتك لاق ان ةدسلل نإ كا ل ل
 تنب هدب م داو ف تال تتايسأ لض الا ا

 ا ىنايرا اندح لةيدبزلا سلبلا نب دحش ( خأ ) فوع نب نحرلا دبع نب رت 0

 يدسالا ميرخ نب نأ لاق زاجحلا نع ةيمأ ينب ريبذلا ن : نأ ىلجأ امل لاق 3

 (١)رادص مهازانم نعي سعو * اوجار موب ةيم أ يب ناك 0

 راطقلا اهنداجو اهتيزب * تدرت اذالايجلا#رامش / :

 ينعلا نعيرمعلا انثدح لاقيناركلا دعس نب دم انثدح لاق قاف يلع نب نسحلا ( ينرتأ» :

 نافع نب 0 ةنركتل لود رك ا 00-3 مع ةفيلق وبأ فل ل

 ظالط قرزبًادودحم رادلاف * ىر نال 0

 نب هللا دبع ( يثريخا ) هيلا اهب ثعبو ةفوكلاب ري دودخأ أمف ماقت يتلا نا اد

 نباو ان نم ناكو شيرق ءارعش نم ةفطق وب أ ناك لاق ينئادملا ع نع زارحلا انثدح لاقىزارلا دمسأ]

 كلذ يف لاقف ماعلا ا م يفب سدي 3

 0 هللأ ردق ام هنكلو 37 اندالب ٠ نعةعر اخ ب امو 3

 م:

 ةئدملا 1 عض وم بارغك 07 1



 دق هلاخ ن رع كاع فلوشام ىلا 0 كل ا يابا مط يبأل كلما دع لاقف احيق دق
 1 ١ ةفطقوبا لاقف نآلا ةئيدملا كل' ثياط

 دانع لاح يتاح نه يترغ نا * ماله لك قثع نم قحال نا

 : . دانا ةرش موي كلذ نودو * احتفدق نإ رصملا انل لوقباشنأ

 [مركذ 0 يذلارصقلا ربخ ( امأو ) هقب رط يف تاف عجرف عوجرلا يف ري زلا نبا هل نذأو لاق

 أل[ تءعصم نب رامجع نب نطو 3-1 لاق ل نع داح نع ى نإ نيسلا نرخأف ةيواعم نم هعسو

 ْ تازتولورم# هنبأ هل لاق اذه هرصقيىفوهو ذاق ولا هن رض ال ضاعلا نع ديعس نا ريب زلا نب ةورع نبا

 ظ تمانثا اذاو راهن نم ةعاس مواقد ىلع ينوامحم ناب ىلع اونضي نل ئموق نأ ينيب لاقِف ةنيدملا َ

 0 ّ الف هؤاضق كياع 3 هنأ معاو ينبد يف رظناو هل يعلو ةيواعم ىلا قاطناف ىن :ايراو اذاف ممذاق

 | ل نمه هلال هن ند تاماعلف لاع سلو ةهزب هذاا يناف اذه يرمدق هيلع ضرعاو لعفت

 ظ 0 | لواوه ناكف هوعدوو هربق ىلع سانا ءازعف ةخانم ديعس نور لحاورو عقلاب نفد قحن ءرصق
 5 لاق ىلع يه لاق ل 0 مأ ١ لاق ًانيد 2ك لاق مت هياع هد 0 ىلا هاعن ن

 ظ ا هنيد ءاضق نوكيف' هعاترتف هلام ضءل كيلع ضرغأ ناوكنم هلبق اال 8 2 كلذ 00 دق

 آ07 || دملا يل اهلمحم نأ ىلع كاوه لا را دق لاق ةصرعلا هريصق لاق لع ضعاف لاق

 ظ 5 ل11 د5 ادع اهرك 1 ناكو كامرغ ى اهقرفو ةنيدملا ىلا هل ايلمخل معن لاق ةيفاولإب اهاعجمو

 8 ىلو ملا ىلا لسراف هياع هل ىلوم ةداهشو هسفن ىلعديعس ةداهشل مم 0 ورمشع هيف _كصل شيرق

 - |اذبا نوكي نبأ نمورمح ,هلاقف هيلع يتداهش هذهو هطخ اذه من لاقووب ءأ امل كضلا ءاركاق
 7 ادع دنع نم هع كا لاق شرق كيلاعص نم كولعصوه اعاو مهرد لا نورسشع هيلع ىفلا

 - ]||ال لاق ةحاح كلأ لاقف ديعس هل فقوف هلزتم ىلا راص.ّىح هعم ىنمو ىفلا اذه هل ضرتعاف هلزع

 ل لزج هند 00 ةفدحصل سَ يل لاقذ كحانج ع تيبحأف 0 و ينم كتيأر يناالا

 1 6 لافف انتاف ءىش انءاح اذاف اذه ذهن و دامت نل .كنأ لاقو نيدلا اذه هسفن ىلع هل

 0 م ورز قاو مهرد فلأ نيرشثع هيلا عفدق اهايا هطغأ ةيفاولاالا أهذَحأبال هللاو مرجال
 0307 (||نينانفس اندح لاق ا نب تلصلا انثدح لاق ةيش نيرمع انثدح لاق يروا زيزعلا دبع نبا

 ا00000 هدتع نوكيالف هلانت ضصانلا ب دعس ياي لجرلا ناك نق ىنئادملا نوره: انث دج لاق. ةنع

 ٠ "يع هنكلو ال اذه نع ةنم تذخأ ينورتأ لوقيف اباتك هيلع بتكيق هب ىلع ىل 2 27 00

 نأ نا لاقف .مالغوهو هالوم نإ نشرقلا لوم 1 هدا اذ يو يف ههجو ددرعش ينااسيف

 ضاعلا نب ديس تام املف يتنامأيف تنشسام دَح نكلو يدن :ءام لاقف هحيوز ا دقو كله دق اذه

 ش مف ورمع هل لاقف ةصقلاب هد نالف ناب ”هلايأ تأ ينا لاقف دعس نب ورمع ىلا لجرلا ءاح

 ا( ٠ ديعس هل لوي اذه نم زجبأ يأر نم لاقف موقلا ىلع ورمع لبقاف فالآ ةرسثغ لاق تذخأ



 انئدح لاق ( يمع 32 نحال تلا تدل ا ةزقع ذحأف 0 ف ع
 نب ديلولا نب دلاخ مأو همأ تناكو ةفيطقوبأ لاق لاق يبلكلا نبا نع يردملا انثدح لاق ينا

 بنعف ني اعن داوعسم نإ ليقعينأ تنب ىورا

 ليح + و 1 ان يمتأ نيح طيعم نأ نا انا

 ليئضلاب انأ ا و د يصق ند لاف ءال ىمأو

 ليقع يا تنب ريخلا ىوراؤ # ينتع دق زررك نم ىوزأو
 ليوطلافرشلا يف كيبارمعا *# اذهو اذه نم نييحلا الك

 لوقملا يوذ لوقتام مميف * (1) باذ نأ رلتما ل
 لييس نم قرازالا يف يلالو # يَرحاف امأ يل ءاقرزلا اق 0

 : نسما ) يلريخاأ ( اهم ريعلا ناكو د م هنأه ءأ ي 71 ءاقرزااو كلملا ديع بايذلا يأ يعل ْ

 ةفيطق انأ غاب لاق ينئادملا انثدح لاق رمل نع نسف اتدح لاق انكر ن دع يرخأ لا يلع

 لاَقف هصقتت ناو سمه نب كلملا

 مس كل «يربلا نسال 0 ندهو * 0 ودعا ل 3 تل ش

 مكتو ودرت ءايشأ ن تاعح دقف د نف اوربخ متأ ند 30 ن2 ١

 هداج ت تدلك راع ل ال هنم 1ك قاعز الو هللاو لهم انا كرف لاو كلما كيع كلذ :

 قاط لاق يتعلا نع أ و م لاق ةلظدح رفعج نيدحأ ( ينرخأ ) طايس

 لاقف هل تراضو لح راع لخد نادعب مدن م فار ءلا قع هم لحر اينوفا سا هلا :

 فار ءلا و اهاهأ 0 #* ورم 1 4 رفل اند اف

 قال نم ةمايقلا قح و د ليس امرايز لأ سلف

 قالط 3 ليلحن نم ثوم * انيلا اهعحرب هللا 0

 قارتكا كعل ع عمجو د ىيع رنو اتا عجراف

 نب ىلع نب دمحم امدح لاق يؤئعلا ليلع نب نسحلا انمدح الاق رفعح نب دقو يم "7

 نامع نبا كيع8س ةيواعم كيحا لاق هسأ 3 كيده دس نإ نا نع دعي نب ماشه نع ناسح

 اراد هل اوس نا مه ىحأو دغسلا نم اديع نيثالثو حالسو لامع ةئيدملا مدق هلزع املف ناسار>

 ممل !ورس ا ذا ةنيطق واو ةقع نب دلاخو ةنيز نباو ناحيس ن :نأ هعمو ابق سلاح وه

 ةيقع نب :, دلاخ اهنا ليقو ةنثارتإ ةقيطق ونا لاف

 نانع نإ ذاع نر رسم 1و * انام كيم م عمدب ىدوح نيعاب

 أباح س ن ةاطرا نأ هنع رثو * هيدوم قدصت مل ةنيز نانا

 ( ل يلذالا - <



 ل ل ا يل
 11 9 30 20 يلاعخا 4 ١ 4 / ١١

 000 ل ” يانا 7 :

 )16( ٠

 7 ه راخأ ضعل و كيعم ركذ قججو

 يور 0 درا اوم نطق نب ليقو رطق نأ فوم ناطق نبا 1 بهو لإ ك..عم 4

 طق نب ندحرلا دبع ىلوم بهو تأ يف ا .. دق يعز دس ن نحر دج يادح لاق

 ا 0 لاق ةيش نب رمع 1 لاق سنوي نب 0 0 ( 0 ين نب ا لاو

 أ دوسأ هوبأ ناكو موزي نم ةصاو لآ ىلاو٠ مهو نطق نبا ىلوم بهو نب دعم لاق ناسغ

 اال ا ار ارآ ف لا يداذ رت نيارك ذو لوحأ ةماقلا ديدم اسالخ (؟)وهذاكو

 هيداد رح نباو هب و هنم ككحضي ىنغ اذا ناكف لطبو شءتراو افلاهباعأ دقو سايعلا ينب ةلود

 وهوقشمدب ديزي نيديلولا مي يف تام اننا حب .-كصلاو هتك هئيضيو هدد أ١ حيحصتلا ليلق

 مف سايعلا ىنب : ةلود 5 ارك امأف هيوص لطيو شعتراو هوم لق افلا اجا هنأ لق دقو هدع

 نب دهم ( را ةفراع هب ءاح اعاو هسا 2 ءاورالو هلاق الو 0 نبأ ىوس د

 ادبع انثدح لاق ىنيدملا ةملس وبأ رمح نب بونأ ىتثدح لاق ةبش نب رمع انثدح لاق يديزتلا سابعلا
 راع نا داع لآق نطق رربا كوم ىدملا دسم نب مدرك ىف :دح لاق ةورف 0 نإ رمح نإ هل

 1 2001 كير ةيراخ نقلا ةمالس ىلا همن جرخأ نيح تراظنف هعم انأو ديزي نب ديلولا ركسع
 لوشو ينأ 5 يعوب نيرا داومع دا ىهو اهلا نورظني هنع سانلا تر دقو

 عيجولا ءادلا ىخاك #2 يبت ت ير دق

 0000 ا 2 نما مطأ حبو
 يعومد تضاف ايلاخ * اعبر 00 الك

 عيطضم ريغ انل ن * هو نم الخ دق

 عوش ع 3 + اهدمح نإ امثال

 ا 000 كل ةكمرب هب ةتيدق ءايأ ايلف توصاا اذه اهماع نأ يأ 5 ديزي ناكو مدرك لاق

 نمجر د قح هريرس يدي نيب ناشع نيءادرو نيصق 2 نيد رحتم هاخأ مقلاو ديز,. نب دنلولا

 هربق عضوم ىلا هرادنم هحر 1 ىلون هبال دلال أد

 يماشط ا 0 ةساحاو سلوي 0 دعم 0000 هشااناف ( توصلا اذه ةيسن امأف 0

 سقلا ةمالسلهيفو ديشن لوأ ليش : ملا نب الو لش فيفخ نا هشر لاق ىطسولاب لش يان هنأ

 تى نيسحلا ( ينرخأ) اهارحم يف ىطسولاب لوالاليقثلا نم طسوالا ردقلا نم نأ قحسا ن ع

 ٠ 0١ |دكحو رفمح ىلا اطقنم ناكو.ريبزلا لآل ىلوم ركذ ا لاق هبا نع دامح نع
 0 املف ناهع دلو نه لحر هاعدف هنوص 0 ربا يت> شاع 8 نأ يلع نيا

: 



 7 ا ا لا يدا ا 1 + 7 يأن "يك 11752 يكل 5-0 3 » 2 رسل 0 ا 5 7
 1 2-7 هس علا ا حرا <

 7 0 25 يا 9 ا

 (ؤ5)

 1| ل وش ًاشنافدب او هعو هلم ارك هل .٠ صيلا يأ نيديسأ 0 نم لوزت نانث مف .ناكو مم

 كاتم مانع انادوس نودمت © متأو دارفلا (ديي 5 رق محضف

 0 اوملاضارعيف ًاريسنكلو * مكحيدل لاققال لاثقلا اماف

 ١ هومظفحا اذأيت َىَح هنم مك لاقو كلذ ن ن«يناعلامه ك1 هولو انكلةيلا اوماقف ًاعدق 4, اوء ا اذه 1

 لاخلا هده ىل رعمأ 1 ند 0 لاق مالاس نب | ىنثدخ قحسا لاق كاذنوكيلل هللاوال هولواا ن ا مقوا 1

 ديعمناكأ قحسالاق) يثلكب هذ بهذا. اناذهناك اها لاقوهقلح ىلاراشأفى زاام ىلا ترفل هللا ١

 اذح اوءانغلايف ةيدلا لعلام اما و نينغملا لشوهو ًاقلح يحاوتس مهدوجأوءانغ سانلانسحأ : ا

 ينبلىلوماهج و زذاكو ميل م نك منطب زم ةالوم هلم 2 نع رةعح نمسا دع لعل ا بئاسزعأ] .

 سعاشناال وشإ كيعم ينو كلذل راصن لان ليقف جرزلانب نب ترك 2

 ددعل الأ قلل تايصق امو 2 0 يل سلا ١ وط داك :

 ةنيدملا ىلا جرس نب 1 هيعم ءاخ 1 ىلا جرح قى ةيحع يا نيل نكد نع ع يلكلا ن :نأ لاق قحسا دق

 ناك شاع نالاَقف هيف لوشام اولقوي 46 0 هم ع نب رن م مايا ُ كالذو مالع وهو كعم ءانغ ةوعم ا :

 ت44 كر

 يف ةراحتلا هتعائد تاك را نعد ام او هيلع كأنو الو مدش ن اخ || هقيدلل ا هدالاب أ

 دبع يلوم رئاخ بئاسويسرافلا طق ىلا فاتح كلذ عم وهو هيلاومل 0

 0 وداحاف ناحلالا عنصو توصلا بيطو ءانغلا نسحو قذحلاب رهن رهشأ تح رفعج نإ دا 3

 ادعمنا يتغلب يححلالاق يبأ ىلع تآرق دام لاق:لاق ىحب نب نيسحلا ( يسر 7 0١

 ا 01 اميمنرتلا ىلع ةيرق لمحي ءاقس الو ؟ىلتم ناعبش ردقبالا اناا تمص دقل للاو 1 ٠
 ًادحم نأ. يفلبو قحسل لاق'موغب يح دعاتلا الو انو دا مه نأ ءينملا ردقبالا
 0 لاقو هانغو هيلع هسفن ضرع مث ءاشام هئم 5 هفرعنأل حرس ناو حرس نبا قا

 نه تعمسو لاق كريغ نم بلطلا كسفتب تيفك دق تنك تئش ول هل لاقف كءادف تاعج معسل
 0 [رادعو لات دمع نو ءاضإلب اغا نسا 0 نك + نولوقي ءانغلاب معلا لها نمسا 3 ١
 ادعم ؟ ذك كدحف - هتيراح هدنعو بقارعلا يبأ ملسم نب نسملا ىلع تاخد لاق ةيابع نبا .

 دكردأ وأ يدينسلم ةكتاع تلات ءا رس ورع نيبو سبل هتكردأ دا ْ
 ْن نسكلا ) 3 ( ريكلا ان ف8 ومكللا كح 0 َتلاَقْف ديعم نم مدقأو هللاو يأ لاق ادع

 اريرج دج لاق مال ندع 2 يآ لغتار ة داح باتك . نم تخف لاق

 ل وخدلا تيلطفهبابتينأف ةزئاح نينغملانيب ق دقناوفد نبا نا ليقف 7 تمدقدعم لاق لاق نأ

 ينغأف بابلا ن ادا ى خعدف تلق لاق ههناثوأ الو هيلع دحال نذاال نأ ىلا مدس دق هيذ 1 لاقفأ َ

 ع ينريدأ )دكءويدزئااتذح اف ىلاوتفودسم اولا تينفبالا نم توندف مقا 1 ظ

 دسلولا نا يوللأ هب ةشع نب نسحلا وهو كروع 1 يبأ لاق داح يك م تشل ل نيطا]

 ادعم يتوصل ةئيدملا لهأ يف اءقتسي لاق كاذ كو هل ليقف ج ا ىلع ردقاام لوشإ ناك ديزي تا

 هنخل يف ينغت ةليبقو * امهنيب ءامجاف لخنلاف رصقلا]



 : . .قاوطالا هنبزلا 6 راش نع ةليق اذ يدم 8

 كلذ نيبأ ام هل ليقف توصلا ىل قوتك يح ا هيلع 0 ىل>ر
 0 لاق كئانغيف

 ا تلك دشم لاق لاق بأ ىنادح ريب زلا نب هللا دبع و يرحل دانع نب ى لاق يري زلا تعصم

 نم موقاف : ييماسم يف يرخن انود متان انو عمسأف اهب دئنساف لئلا ةاقلع ةرحلاب ةرذحص يتاف كلذ ف

 ينأ لاق دامح باتك نم تخسن لاق ىحي نب نيسحلا ( ينرب>أ ) يانغ ادم نكاخب هيكحاف مونلا
 لاقل يبأ نب عيبرلا نع ءاىسودلا دشستا نع كنزي نإ دو ةبآ نع ىف ودلا دعس نب دمك لاق

 ما ءانغ نسما تنأ هللا كدعن أ كلام ناسنإ لاقف لاط أ نب رفغج نب هللا دبع عم 0 5

 هلوق الإ ديعم نغل مول 0 000 رش تغلبام هللاو كلام لاقف ديعم

 يك نأ نب. كلام“ يع رفالا * لح ”لومال ا سن

 ببش قاحيفلاطبالا 1 ريب د هطماقرب شكلا نورس مهو

 4 5 000 د تاو دسلا 0 ال لوش 3 ل كعنم ءانع 2 ىف غاذإ كلام ناكو لاق ةيسح ناكل

 توصلا اذه ماتو انأ
 ةراتخلا ةناملا ريغ ن هس وص

 تكي نب كلام ىنعرفالأ #3 يتالح لوشال ا 00

 ثهش قاح يف لاطبالا هلو-ىرت * هضس قرب شكلا نوبرضي معو

 يسح مط ىلوش عطقا مف ىواشن 7 رول ل اوذشااذا

 بسغالو ماوسلا يف ساك« را * اعابتف انموباح: ىلا كت

 قكسسلا ك انة قرد يحز را نيقلا 0 ينأ نب كلام رءشلاو ليوطلا نم هضورع

 دسم نلوالا تلا ىف ءانغلاو اذه دعب رك ذب ليوط ريخ“ رعشلا ادطَو دأ سم نم أ كد هيو

 نحل تايبالا نم عبارلاو ثلاثلا يف كلاملو يرس نبا ىلا هبسني نم سانلا نمو ىطسولاب لوأ لي

 كلا ا ادد ل نا الل مو كسا نع رضعلاا ىرخ يف ةبايسلاب لوالا ليقثلا نم

 دقو ةعبرالا تاسالا يف د.ءلل نحالا ناو هلحتناوهمتن ضع فذ هف هنأ ذخا اكلام نا لوقو

 اا 000 0 2 جرحا دقو ليوط تيدح هف هل ىورو دارم ن. لجرل رعشلا اذه 0
 يف هل 1و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حاضت كلام نبك نوب يا يج رزإلا بكي أ نء كلام

 "0 ]ا جر) نيه كت نأحاصتال هلحالو ةريثك راخأ هن تناكيأ هل د را توم

 د١1 لآق تاكل ناوي نعنانمغ وبأ انثدح لاق ة 00 0 ا لاق كاوا نا لسع وربح

 ناقلمانع يأ نبا ىنيقلف دعم دنع نم تلق ا نم لاقفناحطس زر نب ,|ىن.ةلف دعم د

 ا وهامو لاق هند انوص ىنغ تاق هنع تدخلا

 همدق هناغ راد م 2 نت الاخ فقأَو ل اذام

 ةراجسلا م ل حساعأ راجت اوناكو ةرملا رول ملا ىتاتأتنكو موزخعونب ىلاوم نطق لآل اكولمت امالغ

 ل



 هعم تلخدف ىلع هقلأو ةمرهنبا راد ىبم لخدا ىللاقف ديلولا نب دلاخ نب رجاهملا نيدلاخ
 هيف 0 تح فرتعإ مم ةئمهتعمسل ائم> رفدابع نأ ىم عجرأ لاقمن هانغيت> هيلع هددرأ

 ون توصلا اذه ُه ةبسأ م :

 ٠4 وص

 همدق هباع راد عار يف * المح فقاو لمأت اذام

 0 0 0 ديل د فصتنم ريغ رمقأو ىوقأ

 0 4 3 اح 1 نه لبقثلا نا هلا نب ل 1 7 1 ضار 1 7

 نيسحلا ( را )قدسالهلا نمدخ رك ذو راح ئاش ىلا بسب يطس واب. لمرةيفو ىطتولاب لبقنأ

 ناضرعتي ةئيدملا ضي رغلاو خرم نبا مدقيب كلا نب لاق ين أ لادا بناتك نم تدسن دلو ىلا
 اداتريل امهلقث امدقت اهافراش املف مهريغو شيرق نم ا نم اع قم تادود اهلعا فر 0

 رازا فدتام مالغب اهاذا بايثلا أمف لسغي ةئيدملا فرط ىلع ةنادج يهو ةلسغلا اناك اذا جة قالو

 لوو ينغتب وهو ربطلا اهب ديصتي ةلابح هديب هسأر لع 1 ١

 نوري تاو ني سفنلا ىلا ما 21 ءاجحلاذ لدتا علا :

 أعمسف توصلاداعاف هاداعتساو هيلا الام 0 ضيرغلاو حرس نبا ع .س املق لاق ديعم مالغلا اذاوأأ ٠

 كير ان هللاو ال لاق طق مويلاك تءمس له لاقف هبحاص ىلع 00 لبقأف طق هلثم اعمسي مل ًايشأأ
 مل ناهتدلا وهتاكشف انأ امأ لاق ةمدملا ينعي ةبول ايف نمي فيكمريطلا ديصي مالغ ءانغاذه عرسنبا لاق نأ

 هيلع انلخ دف ضيرغلا ىلا نييشرقلا ضم, ىبيهذف 3كم تمدقدبم لاقو لاقنيمجار اركف لاق عجرأ أ[
 او هب كتدب . دقدعماذه هل لاقف هل ايلا هيلع م دعو هّتححرص نم هبّتنأف حبصتم وهو

 لاق ءانغلا حيلمل د كيا لاق 6 7-0 يف هعم يردع لاقف لوس هتدنغف تاه لاق هنم عمسلا نأ

 محاوقرطموهو طق اهلثع عمسلل انوص نير شع تعنص ن م هتننغ 3 ا تون كلذ ننحألا|

 نانغملا نم ةعاموانأ تقع يداولا م كح نغ تر قحسا لاق الححو ًادسح هور |١
 52 أ

 رحودي باو هسسانوساسو فهل د دعم ىلا ١

 مد دخلا نسال مويلا كلذ يف تنكو همم انحو ءانيتساف عامه كامات لد هقلا |

 0000 1 ان هنف ت تامح ديعم دنع نم تفرصنأ املف ئه ينتبماف ينم هنسحتساوأ] ||

 شط هانتشغ يذلا رعشلا ف كدعب تامع دق يفا هل تلق ا انثغت املف يحلب بدعم اناو ياما | أ

 مويلا ككل ئم عا ا 6 لاق مل 2 يم باعد ةعاس كيعم محو 3و هتدغف تفدناو أ[ /

 هنا دا ةعاسلا كلت ذنم كلذ يتوص هللا 0 تدسنأك مكح لاق حالفلا ن 7 دعب يدنع مويا تنأوأ ا

 نانامز اهل عمج ناك دقو زا>لا ءا سمع أ ضعل َّكأ ثعل دعم لاقو ( قحسا لاق اذه ققو |

 شطعلاو را ىلع ةاو مايالا كالت ضعا 2 يمالع 0 لاق تضل 5 ىلا صخش ذشا|||

 تك /
 ييسيسع



 0 0 0 ا 1 را ور هيما تام نك "دهرا سلا كو “اا 7” ف عدلا مك اك حل
. 7 3 

 دفنا

 0 اللاقف ءاملا اذهنم ينةسأ اذدهاي تاففدنلا ت تاق تدر ذقءاف با.ح ا ءابخ لاشي

 اذه ت تلد أو تلكو هب ترتتساف اهلظولا 5 قنات “او ال لاق ةعاسنكلا ]1 يف ىل نلف ت

 !- | ضعا ىنع ففخف ىيديتاح لَك نا : 4 نا ىلعلو هلع هب مدقأ ءانغلا نم ايش 7 ْ

 اهب ترعشام دوسالا ينم املف * امهنب ءاججلاف لخئلافرصقلا * يتوصب تعرتف شطعلا ن دج اما
 ءاملا 10 تلا قيوس يف ْق كال 0-9 3 كح يأب ىأ لاقمت هءابخ يناخدأ 00 0 0 دقو الا

 هع 118 كاغلا ءاحو :تيزوو قح يناقسف لاق ىنئ رع ' ءامقيرشو كلذ نم لقأي دق تاق درا

 يذلا لثم كالع ع ندر ديد ا يمأو تنأ يبأب يأ لاق ةاحرلا تدرأ اماف ا و ىلا

 ا كلت هن تعظم املكف كام يعسأو يقتنع از 1 ند ةي رت كاس دعا نأ ىل نذاخ كنا )

 ا لا تف ) لوما تل ىتخ هينغأو ينيقسي ىنآرافام هللا وف كل.كاذ تلق لاق انوص نَسْنْعو

 ىلا اح راخ دبعم ناك لاق ريرج نع ريبزاا نع هت 1 ءقحسدا نت داب ينثدح هطخ ا ظ

 فرح ىلع سلاح لجر اذاف عضوملا دصقف ىمنطبيف ءانغ هقيرط ىف عمسف هرافسأ ضعبيف ةك|
 لس ١) ا نا رتعر اهفصادق ةعارذ هيلع هجدولا نح هرعش قراق: ةكرإ|

 00 تمص
 اباحاف هوحش موللأ اعدو #* اناا دقام دعب نم ىلا نح

 ااباج هلالخ نم 0 2 كات يعالسل لربما نم َكاذ

 اماو> عبر درب نا 5 * اوحوعبكرالتاقو هيف تحي
 ااصوالاو مومطا ىدباو ب_ب# طا ةعول ن.”ىسنملا راثتساف

 ينعو هأصعل كيعم 2 رقف

 ضارم ءاسنلا اهات قدح * اممفنو لاحرلا ن. ةايحلا ممم

 0 اهلل ءاسنلا قدك ءاواراذا ٍكاجترلا ةدئفأ نأكو

 د كتف عولهللأوو مف لاق عرس نإ تنأ | هتلأس م لاق دعم تنإ هللا حرس نب هل لاقف

 هئ( اهر اأو نك : وصلا نيده هن (

 ةفعضلب
 01 ردت تلا عدو + 0 ل ل

 اياصوالاو موهطا ىدباو _# لا ةعول نم يساملا راثتساف

 انالح -هلاقع نم ”ستكم * ءالخ يملسل لزنم نم كاذ
 وح مدر درب نأ امهط © اوخوغ ب ا

 شل لاش 0 نق 6 نع ءاصو ماخز نم اناث

 ا ازرع نيحا ا نالاعو تاك الا طاقلا اهدج

 هاا وهو نحس عم بالا )00(



 (غ) ع

 00 مر ُق ةباسلاب لعمر تا 64 1 هلو عرس نال 08 0 يأ ن

 نمي ةاسألا | ماش قدل_> اهو كاخراو م ةايلا م

 0 ا ان ها قدح د 0 ذا 0 ةدقأ 0

 ١ ا قار هلا لعام 1 0 مارش اع ا علم ءاتعلا 6 زاوع ن

 ا تيلعو بهذم 0 تبهذو اهب سحاق راوهألا لها ن لو اهارتشاف كانه اهعاو ة هرمه

 هسا ما نم ك0 مدع تماقأ نأ كح ا

 : تن 0 فرع سلو 0 هئيف ريغ 00 زاوهالا ىلا 52 ردح ةيافس را

 ||ةلب الا رهغ مث يف اوراص املف اوردحماو لعتف قا رح وم ف دم لق : نأ حالملا لجرلا ضاق ْ)

 | ناظياغزاف>و ةورف هءلعو رفسلا تاس يفوهو 31 دو نينغف هيراوح رم اوبرشو اودغت|

 ئراودا ىدحا تق 0 ىلا زاححلا 0 ىز نم فاح يذدأ :
 هه ر ُ

 امضأ نم عا رحالافروغلا تاتحاو 0 الح ىبماودا

 ظ املح ةركجتألاو هافسلا الا * اهي داوالا مقاعد سس ٠
 اةعدق نال هريغل هيفو رصنيلا 8 لق فيفح دعبمل ءانغلاو يئايبذلا ةغباثلل رعشلاو دا دامح 0 ش

 أادقو اهالوم هل لاقف لاق ميقتسمي سبيل اذه كانغ نا ةيراجاي دبعم اهب حاصف .ءادأ دج رف ةثدحموأ]
 ||مريغ ءانغ نم اناوصأ تنغ م * كمان كاع مزاتو كسمت الا وهام ءانغلا كيررديام ا ١

 1 ٠ ٍْ تنغيت> ملكتبال تكاسوهوأ
 +« وص 0

 بِشام اهدنع ماهسسم #4 تل ىلق يدزالا ةناب

 تييحةنع نوهت نمذأ # يتوعد تفاوت دخل

 بيع 'ين بحلاو اح * ىمسجو يعاظع ىلبأ امنا
 نياك أن“ يدقتتنأ #4 1 تتاعلا اهب 5



 ودعا تع م الم يراوملا ينغو كسمأف لوضفلا اذه نع تفك الأ ءانغلاو
 مل

 0 ىغقن عدرلا ىلع * 0 2 احوع ليل

 عقلب ءاديب ىلا تحال ةزعل * ةئمدب 1 نأ يئالحمت الو

 دوا كع ويف نم يرذأ نيعالو #4 يوطلاعجار السدقباةلالوقو

 عبر دعب نم هيف انف افيصم *  انل ىفم شيع لثمالا شرع الف

 عنصت ملف لاق ضإرغال لمر ةيفو يطسولا يرحم يف ةباسلا لق فيفخ ديعل ءانلاو ريثكل رعشلا

 عد كاراام هل لاقو لحرلا بضخ دحاو توص ءادا ىلع نيوقت اماهذهاب ديعم اط لاقف ايش هيف

 [ااذا يت> ديعم كسماف ةئيفسلا نم كنج رخال تدواع نئل هللا مسقاو ةليح الو هحوب لوضفلا اذه

 وعر هللا تنح أير ا لد هنم غرف يتح لوالا اا ١ عفدنا ةتكس ىراوطا تكف

 سانلا نسسحأ هللاو اذه كحنو نهديسل نلقف ينان || ينغل عفدا 3  ةما كذلو هللاو ال لاقف ةدغات

 دق لاقف ادب ل 0 م انناف نا هناف هنع لح (انلعأ ةدحاو ةرمم ولو الع هديعب نأ هلسف ءانغ

 ثلاثلا ينغ مْ ” هيرادن لوركا ةءاسالا هانفاسأ دقاق هلم ةلكم ئاخ ا كلع هدر ءوس ناعمس

 فرع ملو كل...ءاع انأطخأ ىديسأب لاقو ع ليقو هيلا جر لجرلا ىثوذ ضرالا ملع لزلزف

 ةرمشعلا ءوسل ّلا عرستالو تدك أ كل ىغش ناك دق 0 ا لا م هل لاقف كعضوم

 اما لات يي ظاتخو نما لن 3 كلأسأو يرجحام كيلا رذتعأ 1 ل لاقف لوقلا ءافحو

 5 ضع ن ٠ لاق ءانغلا اذه 0 0 لحرلا هل لاقف هيلا لزت تح هب قيد ل 0 الاؤ 0

 ةرصبلا 0 لو امعاتبا ل 0 ةيراح نم هن دا لاق كيرا د 0 نبأ ن 8 زاححلا

 11 نه حورلا لح 5 لحن تناكف اه رت ينعوديعم دابع 0 تدل دقتناكو كه

 و 0 أ ن لالا اناف اهميلعت 0 نهويراو# لا ءالؤه ىتبو اهب نو هللا ا 3 مْ

 كصفلاق اللاق ينذرعتفا وهتنال از 1 2 لاقل حنس لك لع هنت لدفاو ايم نيف لع

 ةئيفسلا تاز .ةعاسةرصبلا تءفاوو زاحملا ند تدق كنلاو ديعمهللا و ا لاقم هلم هدب كيعم

0 

 ا ا ل نان الوءالؤه كيراوح يف ترصقال هللاوو زاوحالاب كدصقال
 يح اذه لوط كسفن انتمتك نواوهو اهنوايشبهيلجرو هيدي ىلع يراوملاو لحرلا يك ف ةيضاملا
 هلاحو هيز لجرلا ريغ من هاقلن 1 111 لع ين ءوانديستناو كترششع اناساو ةتطاخملايف كانوفج
 : ماقأف زاوعالا ىلا هعم را اه ايادهو ام .طو رائيد ا هنقو ف 0000 علخ ةدع هياع علخو

 نسا 0 ( زاححا ىلا فرصناو هعدو ملهنع كا امو هيراو> قذح ىضر تح هدنع

 قباس 3 يدم يف ا لإ 0 1 0 ن دمحاتدح الاق 0 نب قاب املا دعو 0

 5 تئيه دق ةكربب كلوا صاودب دعك قاف ةئيدملا 0 ديعم ىلا 5 0 0 00

 ديعماب ىنتغ هل لاقف كا دق راسا اءمييو امهنب ةكربلاو سلحأات عاق دعب نا ءاملاو راب

6 
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 (؟ه)

 .-تسصوع
 اك اال ا اه * مط نامزلا لذ ةيتف عش ظ

 ءادع رهدلا ترو اوناغت يف حل مغركد تر مولع ودعلا لازام

 ءاكب با.حالا قرفتلا 0 ا نيع قدها رد ىكبرأ :

 ءااءانتف لاقيعاشلا ةياور هلكاذه جزه نايلسلو لمر ىكملا بحبل هفو لق فخ دس
 ألا تاونأ ينأمث ةلمنامف لهف ةكربلا كلتيف هسفنفذقو هلع تناك ةيلغم مدام عزنو رتسلا ديلولاعفرف |[ ١

 كسوص ينغ لاق. مثبيطلاو سماجشاب وقلنا ل 7

 ًاماسمو ًارئاز كوم جاعدق 1 بيحنال كالام عبراب 1 ٍ

 0 ةرهز نعيرت يتح * ةلاطه ةباحس لك" كتداح

 اهارحجيف ا ا لبق يان ةيولعل هيفو ملا نبا نع ءرصنخلاو يلعس و لاب لق يثاب دنعمل ءانغلا | 1

 او كلهأ ىلا فرعا لذ مل هيدي نيب اهصق رانيد فلآ ريثع ةسمحن هل اعدف ءاتف 0 دنع ا
 نب نوره ينئدح لاق صقنو هِق دازو هيناغم ضعبب ءاذ- نمع ربخلا اذهب ( قرشا ١ 8 .ًارام | 7
 لوق. يدع نب يراقلا تعمس لاق ىلخلا دعس نا ناماس يف ينادح لاق تايزاا كلملا دلع نب دمج 1 5

 || نيب ةكربب سعاف همودق ديلولا 3 0 ةحدملا ىلإ هلا ها دعبم ىلا ديزي نب ديلولا قاتثاا 1

 ةفاح ىلع تنبلا لخاد 5 ديل وال سرق 3 ” نارفعزو كلسع طاخ دق درو ءام ت تغلق هساحم يدب |١

 سلحبو ينم ًارتس ارق دبع ءيجو ثلأت امهعم نس ل ةكربلا ةفاح ىلع هلباقم دبع طسبو ةكربلا | .
 هياع درف ملف عضوملا اذه يف سلجاو نينمؤلا ا لس دبع تاجيطلا هل لاف د 0 | ْ
|| 
 رعأ هللا لاق كب ءلا تهدحو 1 يردنأ دعبمأي هللأ كامح هل لاو َح ةدشا لا ند مالسلا دياولا :

3 

 ريما هحرتشيام وأ رضحام يف :غأأ دعم لاق كنم ميسا نا تلح كتركد لاق نينمؤملا رمال ا

 ٠ ين لبدلق نيل ١
 ءادع هدلا بيرو اونافت تح * مهرهد بيرمماع ودعي لازام ظ
 مث اف صاغف ةكربلا يف هسفن يقلاف ديلولا جرخ مث فجسلا يرا را عفر قح هلم ا هاف |[
 ديعمأي ينتغ هل لاق مث د برش مث ىلوالا بايثلا ريغ بايثب ي :راويلا هليقتساف اهنم جرخ |
 املسمو :اراز كوخ جاع بت متم” تييحال كالام عنز 0

 امستم هرهز نع ىرت ىتح * ةلاطه ةلاحس_ سلك كل

 امد اذاهنلع قرح نءتيكب هو *« هبحأ كاعد نمير
 جر مث انف صاخف ةكربلا ىف هسفن ىلآف ديلولا جرخو رتسلا نعفرت يراوجلا لقا ها لق أ[
 يننغ لاق نيئمؤملا ريمأإ اذاع لاقذ ىننغهل لاق مث د ا قسو برش مْ كات ريغ ا ايان ف[

 اليا عبرلا بدنأ 1 ا

 الولطلا الا يرأال * 5 رادلا يف افقاو

 اليسدلا نولميال + نانا مي

 0 ل



 7 هول

 الاجرا ارق كرا 5 تناعلا كلف اذ

 || هيلع لع 3 ا ىتسو برش 3 هبات هيلع أودرف جرخ مْ * ةكربلا يقاسف يعر 1 املف لاق

 ظ جاتجيالام كلذ تاقف مهر ارا كل راس كرر شما نا دارأ نم داب هل لاقذ دياولا

 مالاغاي لاَقف هب ناضإإ ىلا نيئمؤملا 0
 : ينلأو هدلب يفدل لصح رائد فألآ ةرعدنع كيعم ىلا لما

 كديعم لآقو قحتسا لاق ةئيدملا ل دقو ن. دب ريلا 0 06 اهلك ه ل امش هه راط ةقفنا نام

 لجر يلع 0 . 3 تاماهح 0-0 2 اموب نأ انف هيلا كك دير كب ديل ولا للا لسرأ

 يلاع د 001 ثيح 00 لكلا 1 لا

 كلبا ةعم ا نأ ىلع مثلاق يدنع هيدي نيد ناك اه 0 .2 راصف انههام هيلا اومدق ناملغال لاقو

 نحرك نسحب ينآآل ن تاع ذيل صو © هلعفالا 7 0 مآر " الاو ربلا نه ع 6 ةيرحاق هلزم

 انخشانخيش مالعاي لاق عار هيلع لاط املف ين“ ٠ ىرياال لفحن 0 نسحأ وعامل

 يش عقدا مث 3 دوعلا خيشلا د د ف هللا شه 8 ر املف مح مشلا قاف

 هولع ىليو هلك | طقلا ءاح * د لاو ودق يف رواد

 ' رط هلحرب برضيو قفصإ لزتملا ىحاص لعل لاق مأش ل ةعلل ىرتحا كعتدلا رولا

 : هن تلا
 اهاراال ةيدح ينبسحمو 4 نقارذلاب هب ةسبح ينيهرتو

 تفرصناف مهْنم تللسن او لاقابرط هدلج نم جرخبنأ داكف لاق أعلا اهأ ةفابخ وحلا مسانقارذلا
 خيش : قحسا (لاق) يا اني هالو عيضأ ءانغ طق و كذا تم تار 0 20

 دبعم لخدف ىمامثلا ةحر ىلعو هيلع يتأب ناك عا نبا نادعس نا نوره نع ةنيدملا لها ن

 ةهاع ناب هلا لاقو دعم بضغف هنم حا دقو هينغي ةشئاع نبا عفدلاف ط امهملع قاف

 مث كنعالا هدام 5 كلم سف 0 لوداع األ كلذ هللا ىلاذح تلاوأل لاقث يرداش رادلا

 من مهللا لاق هنم سيتش هلو ينإب عجاف داع وبأ ءاح دق كل تاق له 1 نبااي هللا كدشن أ لاق

 لاقف هيف 0 انوض ىنغ دقو ةشئاع نبال لبق لاق ها نع داع نبا نع ناسا ( يرخأ (

 دقو كلذ نم ينعنملمو لاق ءانغسانلا نسحأ تحبصأ فك 4 لبقت ءانغ سانلا نسحأ كما
 0 ( مولع ميم مدقملاو ةندملا لهأ يف نءم داع 2 00 ع أ دامع د 7 تذخأ

 لاق ليذه نملجحر نعةيابع ن و ينندح . لاق ينأىف ”لو لاو 6 م لاق عيكو

 هر نعل تاق ركذو تبص هب يل بهذو ىسانلا ىحأو نان ع اق ةظيرخ راسم لَ

 قراح م مد ال15 كل ىلإ هاع تحرش رام تعتباق مهلا نفرعت الو مهينغالو اهب نينغملا ن

 2 7 و لاقثبانلا تعرهق اغلا هلم ل 0 نالاف تدنيف ناعقيعتب ليق و َّك 3 ل نين ينل ن كل 7
 تاقدللا كافاع تن |ئم لاقف حاف فاخيهناك ذيعتسو ميم واضط اندقهللأ 0 رظنا تلفقق اذه نم

 دقو اش هنم تعا يفا معزاو ءاَمْعلا يهشا كر اا تاق كتحاح ف لاق ةنيدملا لهأ نه لحر



 اا -6 2 تي تا ادم ايا ساي <55 د و يبه
 20 ا يل
 1 يل ل نجا 0 ل ا

 ( ب0

 هلا 5 ني 0 ا وحلو دع هحاراوحسأ

 اوطسبلا مث مهلكو دار ا ءانع هنم مكلع سبل هياع براييو ءانغلا يبن :

 ممانَغ ن تاو [مانأ نق قح ين» مهحعإو مط كد طار ممانغب بحعأ ت تاع 7

 كتوص ىلع كيفما كديدف يل حرس نبال ت تاقمأ اناوصأو انا 0 اناا نوردال

 ادغ ىولا طحش لبق * 0 ددلط> لثف

 كتنحأ اولقواوحاصوعاصق هتشفادق د17 0 نأ ىنعو رظنتلقانش نسحوأ ل1
 اذحااز# تكر ]4 احاصوانحت !ودادزاف ةيقف لع هوك هاف اذك توص ىلعكسماف تاق هللا كنق

 تنال اولاقو يف اوبرهو مهناو ةصأ تلغ ع اودامت كاف امنري دق اناوصا هنانخ نع ةتا
 اوكسماف يناتغ نم اوءدسم» تح نا 0 هالو لع اوكسم اف تلق لاق انم انع امانغ ه1 نس أ
 ًاتيصل كل ناهللاب 0 هيلا ازد وادا ورخآ منغ من يف اركاصق ضاع وص تيئتف لع

 ائيلع تففل اولاقو يس ار اولقذ دعم انآ ت تاق تأ 2 00 ابل انهه مف كل ناو ا رك ذوامساو | أ

 تف رصن | ينم نوذخأي وم بدحاا رشا هرعت قاف تلا كنار ًانش كدمنالو كب نواس

 أ
َ 0 

 :ه
/ 3 

 ( توصلا اذه ةشن ةنسدلا ىلإ
 تس وم

 ادغ ىونلا طحش لبق #0 اموت  دكط لإ

 اذهددم ىلديل تب # :املاطف  يدوحم نا

 اديان كام ريخ * اند دو ٍٍق تك

 دوي نوللا كالاح 2 | رفصم يلد نإح 1

 رم لانو ليش فيفذ> كلام هفو هسا و داج ٠ نع 2 نس ا هعربر يبأ ب ردعل فشل ٌ

 ىلطس ولان لقت فيفخ زر# نبال هبف ياش ءطا لاقو قا ءاها رج يف 2

 ه6 ةراتخملا تا ودالا ةثالثلا نم هوا

 ىح نب لعد نال انته را هذ هس وص

 لك 2 وأ نيبو * هن دهج ا. يرحل تيمكلا شت

 ام ركيو ناعد نا وا * هناكم ليلخ ٠ نود 0

 اما لكن وأ 1 ناهف * ةرق نيعلل ق لا نأ هلا ت

 اكلب هللا نإان رت لت م نيل يتجسمتقرافويرفوا 0 .

 نرفوهو عض ضوملا اذ< لش قح هريس يف دجي هنأ يف 0 رق لقأ مل نئل هلوق ليوطلا ن ٠ هضورع |[

 نحللا اذه قداعلو وشال 2-- علا عم رعش يف ه ءرث ديما كو 1



 5 امر نر نرسم نيك ا يس 1 دول
6 0 1-2 2 3 1 0 0 722000 7 

 محلملا ىسوم نب دحال ةنا لاقي لمر فيقخ هيفو يملا ىحيل هنا لاقي لوأ ليقث هيفو ةناب نبا
 طوقسل طقس خل هيف عند ةناب نب ورم لك ةدوجلا 2 ّى 2 ليه هلا يفان كاض عل هشو

 يكبشن 7 يف ان هناب نب ور © عنص لاق ي هاشطأ هللا دبع وبأ يف د2 لاق 4 هظحدح را

 انلقفدهف اهدنعام 2 مم ىلع 0 نر اندراف ت 6 كلذب راح ضع ير يرجلا تدلل

 ' و دصلا الا اذه شيا ديدحلا نحللا يف تثعح اا م ىنع دور< نع د نم ص. 1

 ةدلتح ك.سح يبطقأ يطقا اط مى تااقف ةيراخلا هتنغف ةناب نب ورمع هعنص نحل اناق ثدحملا

 تسمكلاب 4 هدخا وكلا نياح رام هللاو

 42 ِِء : 4

 7 هبسلوةعسر يبأ نب ر< ريخ لك غي

 موزع نب رم نب كاع نإ دال ةطتح ةعيبر نأ مءاو ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب رم وه:

 ىنكي وةفيطق يبأ بسن يف سنلاىقاب مدقت دقو رهف نب بااغ نب ىؤا نب كان : نب ع ن  ةلظشإ نإ

 نير ىلع يشع هناك لاةيناك هلوطل كلذب يمس نيحمرلااذ ىمس هدح ةعيبر 11 ناكو كاظحلا نأ

 كاحضلانب دممو يمعيندح لاق راكب نيريبزلا انثدح لاقءالعلا ناز هر الأ كح ( هد

 ىمسف نيحرب ظاكع 0 لتاق هثا ليقو يعوبربلا نمحرلا دع نب نافع :ن رك اصلا ا

 قحسا نع نامه 0 :”دحلاق ميطا ُن اص نب نب يلع اه كلذب ا و) كلدل دعا اذ

 هو أولاق يب يبسعلاو الس نب دحعو يبيسملاو ينئادملاو يريزلا بعصم نع يبدوملا م .ىاربا ن

 يرعنزلا نب هد

 مهس ا حا د *ي و موق هلا

 مصخلا هردم فان. # دبع وباو ماشد :

 ار 7 دوثلا لك # لاشا نيحرلا وذو
 م15 نماذو * :نادوذ نادين

 مضل نوعانم ن * ارقالا يهدزت دوسأ
 مزطا نءسانلا اومتشككم ظاكع موب مهو

 مخضلا بسحلا رسب * اوبشأاودلو نم مهو
 7 ىحاأل كلا تو احا نأ

 مدرلاو مأشلا روصق *  ىنبت ةوخا . نم ال
 محلا نق نورا ع دمر 0 0 3

 ْ نب كهس نب ديعس تنب يهو م مأ يه اهانعي *لا هذه هي ةريغملانب مكانا كام دنع ا

 00 000 0 1 هضم أو ٠ 3 00 ءط هلا و هه ا

 , ذه

7 
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 0 ا نكت م ل

 طم حول 1-7 8 كن 220 5 نافع نغم "ا ناطر ظطناراي 5 3



 00 يا 0 5-5 ا لا نول

 0 : 1 ب م 0 هلك

 نب نحرلا دبع نب ركب وبأ ىل لاق لاق هيبأ نع لشجن ينأ ن نب زيزعلا دبع نب دح ينوخأ ١
 ةعبرالا تاسالا هذهدشن و مر 1 ةعئزأ هذه لاخاب 1 هنو سلطا شو ماشهنب ث ْ |

 هللأ ىلع يرتنا نأ لب ذوعأ تلقف ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدسشني اناسح تعمس لقو |

 | اناسح تعمس لوقت نأ الا ال لاقفتلعف اهدشنت ةشئاع ثعمس لوقا نأ تنن نأ كلو هلوسرو |
 هيلع تيبأو ىلع ىنأف سلاج مل-و هيلعمللا ىبص هللا لوسرو لو ةياعلا لك للا لوسراهدشني | |[

 ةمأ ىو درعلا ١ ينعي اماشهاهب حدع انايبا لق لاقف ىلا نا لال ةدع مكتنال كنذل انقأف ||

 تاقف كسل اهلعحاو ظاكعيف اهلعحا لاقو مميش ىل هس تلق |

 موس يف تخل تدل # و موق هلل >- الأ 0

 نآلاىلا ىهف لاق ىرعبزلا نبا اطاق لق نكلو ال لاقف يبأ اهاق هذه د تلقق تنجح م لق تالا

 ردا ا مورا نيطا يدع قرا برا كك نبا ىلا سانلا تتكيف ةنوسلا

 تانآلا نعت نكاف ةعمر ينأ نب رمح نآةحلط نب دم ا
 مهس ينيب تخت :ترزلا كو ودسسف "1 0
 لاق هن نارك اند لاك ياهلا رصن نب شو يرهرلا يتلا دع نيد 00 3

 لشبه يأنب نعزيزعلا دب دنع نب دم ينثدح لاقنا رمعنب زيزعلادبع يف دع كاف 0 نب دم ينحل ع

1 

 اهانعيتلا موس يب تاو ىحي نب دمم لاق ةبش نب رم هيف دازو هنع ريزلا هاوراملثمع هم لذ 7

 نب ةريغملا ينب مأ ىعو بلاغ نب يؤل نب بمك نب ى صرصه نإ ورم نب مهس نب ديعس تنب ةطبو ع

 مهاياو أوبقعي مل مهريغ ةدعو هك افلاو ة ةعيبر وبأو مشاهو ماشه مهو موزخم نب ورمع نب هللا دع 3

 هلوقب بيوض سا
 (1)عبسم ةعيبر يبأ لآل دنع # هناك لآ: زءال براوشلا خد 30

 هللا نع للا لوصر هيض ار ةيلهاجلا ىف ةعسر يق نب هللا دبع مما ناكو لثملا مهزمب ! برض 1

 ةماهاجلا ف ةمكلا 0 ل ث رق نال لدعلا هيقلت شيرق تناكو هللا دع سو هل آوهنلع :

 ْق عنج مط لدغ هدحو هنأ كلذب امد ةنس هلام نم وه اهودكيو ة هَ اطاومأ نم ان ش

 ىرعبزلانبا لوقي هيقوكاذ || ٠
 متاع ريسغ هريخ ىلع حارو * يلح رق نيحيرلا يذنإ ريجب ّ

 رحتم نك رسوم ا ةعسبر نات هللأ دنع ناكو 0 نس ديلولا وح لدعلا نا لبق دقو 3

 رلسا نأ ةراطع تناكو ةمر# لقو 7 0 ا ممأو الآف هيك م لاكش نعمل ىلا 1

 7 امهمأ زن مانع نا ثوطاو كيح لا كاكا د يأ ةريخلا نب ماشع اهجوزت دقو نميلا نم _
 يمع يندح لاق ريبزلا انسدح الاق ىموطلاو يم ا 2 ) ةدسر يبأ يفبا شابعو هلل دنع 2-5 ْ

 عسبسملا لاَشو هل عببس هناك راصف عابسلا عم لمهأ دق ىذلا عسبسملا لق عبسملاو )0( ئ

 5 نه ند انزلا دلو عبسملا لاَشو 2-6 وهف 4هع ف عبسلا عفو دق يذلا



 9 رفع كس ذوعم تنب عيبرلا أ تلاقف ةئيدملا رطعلا عيب 3 0 ا ءام | 0 يدقاولا نع

 ا لبا 009 0 نب دللا دنع ةسار زيخأاو رد مو ماشه نب لهح ا لع اقمأ نكد ةيراصنالا ||

 .ارطع عييت مو اماع تلدف ةمرك تدب ءامد نأ 3 2 )١( هلتق يذلا 0 نب هللا دنع

 || تبلنأ لب تلق لوج بأ ىنعت دل لاننا تلا تلاع (لاتتحاف اع تتاف كلاق ةون يناطأ|
 اف ايش هنم يرتشأ نأ ىلع مارحو ل 1 ردع ن 1| نأ لع ءارخ تلاق هدنع ل اا ٍ

 نأ ثقرأ ينكلو اهر طع ٠ ني رطع تين رام هللاو الوتق مث كر طع ريغان ر طعل تدحو

 ناكو نوملا عيمج ّق نوفرصتي 3 ما 1 :-- نأ ني هلئاندمعلا ناكو | اهظغأل ةينعأ

 ىلا جرخ نيح 3 هيلع هللا يلص هللا لوسرل لبق ا ةيع نإ" نايس نع يورف أريثل مهددغ

 | ا و اوةرس اوعاح ناشدحلا يف ريذ ال لاقف 0 نيتست ةريغملا نب: شدخ يف كل له نينح

 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لله عت اوسأبلا موب سأللاو ماعطلا كل ناو

 نم اذههياع هللا ةحر ر.علتق يتح ام اع الّماع لزب رف اهنلاخو دنحلا ىلع ةعبر يب نب هللا ديع

 0 هللا هر نافع نا نام نأ هع نع نوشحاملا نا 0 لاق همع نع ريب رز ءلا ةياوز ْ

 0000000 1030 نو تيسدخايل لاقي دلو ءأ ةعسّر يأ نب رمح مأؤاهلع ًاضوأ
 رمح كاتو ىزاحح لدو ناع لزع لاش لزغلا انا كح نموا ريس نم يبع مالس نب 0

 ديز 0 نف طلغ اذهو .ناسرف مط لاق شنح نم ءاذوس دلو ا نا

 هللا دنع نب ا نا ةنارصن تناكو عايقل || هل كام يذلا هللا دنع نب ث را ا كلت

 امويءاو ريم نب كلملا دع ه 05 راكب نسريب زلا لاق نثيرق تاداس نم ادنسو ايد ع 00 ٍْ

 نب يحي هل لاقذ فوغ ىداوب 00 لاقو دعتو افوع ا لاقف ريب زلا نب.هللا دنع هالو دقو

 ( ىنربخأوإ ) همأتدلوام [ 9 ةءاذلاو تالوام كاملا دع هل اقف انوا نب ثرحلا نمو مكحلا

 تنام هنأ لا كا دملاو ىندرلا نع معار ١. نبا قحسا نع نافه نك ء اص نب يلع

 هللا ةمحر فاطخلا نوع دبع قف كلذو نيرا فارشالا اد و كح مد تناك ةيبارضل

 بياصلا د>و أو: ةساوصت تنام اه . فردذ ربا ن ه1 ا ل لا نم كر عمسف هيلع |[

 ١ كول مه نيد 5 اط ناف هللا ا وفر دنا لاق سانلا ىلا جرش ل 0 مقنع يف |

 00 ظ هلعف نم سانلا بحتو هنم كاذنسحتساف مكشموانم اهب
 5 ءانغلا ند راخخالا هذه ىفام ةءدن

 تكس وص
 موس ىفب تأ تدل * و راو

 مصخلا هردم فان د ديعوبأو ماشه

 دوعسم نبا هانأ مث درب يتح لهج !بأ ابريذ ذاعمو ذوعم اهو ءارفع ىنبا نأ يراخبلا يفو )١(

 هل 2 ءاكرش ةيالثلا ع 0 زي>اق قهر هيو



 سال

 مزكاو ةوقلا ىلع د كايششانيحرلاوذو

 3 : 05 2 نماذو 3 نادودب ناتو

 دم ( قرح قت 0 ن* كورا 1 ءكاتمق لكلا فوفنكم نم هضور 00

 اخ فو ةام دع و م لاق ءرطخ ' 1
 ةيدب ل ىلع 8 0 هدايعل هاضئراو هدا قاع ا 5 ا ىذلاو دعم لق انيلو ءانحتا |[

 ىنءلعي نا نيئموملا را نا نكلو لوقأو حرس نا لوشإ 7-0 معرس نإ ة هفصو يتفدادعام أ 1

 ناك اذاف ىديساب لاق ؟ يش لك ىلع ترطلا وا كلو هللا كل .لمفيلف هدنع كاذ ىندضو له

 يش وه قرشو نأ 00 اتلا لماكتا لا نأ بهذاو ءانغلا نم نم فيقحلا 2 بهذي 0 نا

 يق 882 0 0 ع رم نب ١ نبا ققر ى وي تا دقتفأ كاق يق

 3 م[ ىإ ىف ا 23 و موف هل الا 2 1[

 لثم هيلع درف داعاف ىماو ىأ كاضف دعا يالو.اب هللاو. ا ديزي 00 هانغف تايبالا ةعبرالا ||

 ناعفأ هءراوخ لاقو بثو يت> برطلا هف>تساف داعاف فو ينأ كاف - دعا لاق 3 2 لود هيت :

 ْ لوقي حو سنرد ئرادلا فد لعجو لفاك | 1

 0ك رفرف 3 ييرود 2 اداب

 ترخا ١ 0 3 نيحذدتم تبا

 006 6 د 0 ع

 ناقعي الو لقعيامهقوف نءثوو هي اع ا 2 هعم نرديو نايصلا روذدب 0 لزي زق ْ

 تاكو تا هولمحو هيراوح ن قمه رهط لع نان . اوماقأف م هلا مد

 0-5 ةعئبر ىفا نب رمت ر 5 ذ ىلا ريملا عجر جم

 يحرعلا لوش هيفو ناوج هل لاَغ ماس ناةسسير بأثر

 ناوج اه اع لدعي س لأ # امح ىلع ناوح ىدبهش 0

 لاق نايوث نب هللا نعى نيد ب يدع انثدح لاق يمرحلا ( ىنرخأف )|
 زاححلا ىلع 2 كاذ ذا وهو يثراخلا هللا د مع نب دايز ىلا ةسزانأ نب . ؛ ناوج ءاج أ

 لثمتف ةداهشل هدنع دهشف |[

 ناوجاملع كلدعي سلا 7 أ مح ىل !ءناوج ىدوت : 1 :

 هل انف رج 0 دن هل ير رت ا هب زجأ دق لاق مث يجرم رعشلا اذهو |
 مم-سلاا 3



 (س»-)

 لثم يف 0001 00 ا كتبحاص - ىلع يتدمذأ 0 8 يف يندهشت كلامو كك اذهاي

 ١ ًاديدش الج رع ا 2 مح 0 0 ةلام 1 ردع ا 0 مح 1 هالو ضع ليلا

 _  ليفطلا نب ةرابض لاقف اخيرات ناوج ةنس منح تاعش

 . ناوجرلا انب يري وأ ماعلا نم # انب ثعش ىلع ليل انساتا
 :١ ص

 . ناهدو ةلوذ كزغ 5 * اهقارو ماحللا ءالشاك ىنتار

 ناوجح ماع لبق اس نيهاعل # يلزيضم لايل يف ىنتدهش ولو

 نايص نسحب هاظفش ىوه # انني مح رشع ل < انكر

 (١)ناوت هيلا قانعا نهو * يدلا نعتا ءاَطا سوفنلا يوذن .

 اولاق طيرارقل هنأ يماشملا ركذو رصنبلب ليقث يناث ضررغلل تايبالا ءذهيف ءانغلا نأ شبح ركذ

 : ةعيب ريفا 0 رمع لوش اهفو ليده ف عاج رم تاك دحاولا 2 05 لاش تن طا رمعل ناكو

 قيرطلا لضف اهلطي جرخ دقو

 دجحاولا 000 0 2 ير ال شلورل ل
 دلاخ يبأ تدب نعلآسن * اتتيذارب . لوح تمشح

 مالا هدم ءافذع انعأ 3 لهاك ينأخ ثنعلاسن

 نرسل تف ل ا[ ساما يبا نع نابزرملا نإ فاخ نب دمحم كلذب قي

 ادع لاق مساقلا نبا بوقعي ىنثدح لاق ةيش نيرمع انثدح الاق يباهملارين نب بييحو يرهوبلا

 يبأ 02 داو لاق نبط نع ءارآ لاق ملاذ ةناوع نع ةناوع نب مكحلا نب ديز نب لاح

 لأ تامو ةناوع لاق عضو او عفر قح يق هيلع هللا ةمحر ل نب رمح لتق ةليل ةعيبر

 ىنثدح لاق ةش نب رع انثدحالاق ياهملاو 0 15 اهزواحفا نيعبسلا براق دقو

 يبا ننرمع ناك لاق ءاطع نع رجح نبأ نع ثرحلا نب هللا دبع يا يامل نب بوقعي |

 لاق ةيشنب رم انندحالاق يباهملاو ىرهوهلا ( ىنثدح ) مالسالا لوأ يف دلو هناك ىند 5 ير

 ميطا نب طاصيفأ نب يلع هب يندحو تع ينأ نبا انثدح لاق يرهزلا هللا دبع نب نوره ىنثدح

 رايس نب بويأ لاق اولاق مالس نب دمو ىنئادملاو يريبزلاو يبيسملا نع قحسا نع نافه ينأ نع

 دبع نع يموزلا نسحلا نب دم ىن *دح لاق ريزلا انثدح لاق ءالعلا بأ نب ىمرحا هب ينربخأو

 1 هدنعو ماركا دجسملا يف سابع نإ انيب لاق ' ءاكرلا رمع نعرايس نب بويأ نع نارتع نإ ريرعلا

 نيدروم نيغوبصم نيبو يف ةعيبر يأ نيرم ليقأذا هنولأسي 2 ولا نم سانو قرزالا نبأ عفان

 هدشنأف ادق لاَقف سابع نا هيلع لقأف ساحو لخد َىَح 0

 || ها ءالبم ىلعاهب لزغتي يتااةروهشملاةتينون نم يءاطلا كلام نب بعكل ناريخالا ناتييلا ناذهو(1)

 سلسوسوُووسبببمبملبلبالتبلجج>ج>-ب + ب
 4 5 نينيايعو رجحفش 509 7 و 1 579 عزو : 7

 / 5 520316 أ 1 1
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227 0 
 رجهف تار ما دغ ةادغ * ركف دان تنأ منلا نمأ

 ا كانتالا قادم اع اهرخآ ن . تاهت م اهرحآ ىلا اهلرأ

 0 طق تمارام ىتكل لامه طق كل 12 ارا مهضعب هل لاقف ءاكذلا ةياغ اذهو لاَ

 ا يناو هل طق تعمسام لوش شايع نبا ناكو مالسلا هي هيلع نلاط ىأ نب يلع

 لاةف ةديصقلا هذه طفح يف هءاححأ ضع همالو لاق لوّشام 0 نا ةهارك د دسأف هَل

 لوهاما رثك كلذ دعب سابع نبا ناكف همع نع هربخ يف رييزاا لاقو اهديحتس من ل نم م

 --ج 1 6 بجو م مدور دعب 7

 ليالا داك أ كيلابرضن انا سانع نبااي هللا لاقف قرزالا نب عفان هيلعلبقاف اهرخآ ع كك قح 1

 01 ك دقلة قر نمفرتم كينأي وانعلقاثتتف ما دحاو لالخلا نع كلأسن دالبلا ىصاقأ ن نء

 رمحتف - ىتعلا 5 يزخف #* تضراع سمشلا اذا ام انا

 ظ لاق لاقف لق بكف لاق لا ذك سيل اق |
 ٍرصخيف ىثعلا اماو يحذف ٍتضراعسمشلا اذا اماالحرتأر 0

 اهايأ كتدعنأ ةدصقلا كدشتأ نا تش ناو لجأ لاق" تدللا تظفح تنك دق لا كارأ ام لاقف |
 !ٍ اهدشن أ ساع نانا ةيششنبرح ةياورزيعق واعز 3 0 َدح ةديصقلا هد اق ءاشأ يناذ لاق 1|

 ريب زلانب هللا دبع ناك لاق تبان نب عفان نبدّللا دبع ىنثدحولاق اندعب ًائيش ىريغملا اذه ثدحأ لها
 ةعمر د رمع لوق عمس اذا

 0 ىّشعلاب امأو يزحف * دبا لاق * رصخف يدل امأو يحض 3

 2 ا لاقف ةعمر يأ نبا ىلع لبقأ مث * مهثيدح يف رسزااو نافه 0 ةيشنب رمع لاق 7

 .دعبا دع دع رادللو 2« شاع نإ لاق تكنو * انناريج رادا دغ طشت 8

 | نب يمرحلا ( انربخأ ) يقبني كلذك نكلو ال لاق هتعمفأ هللا كحاصأ تلق كلذكر مع هل لاقف ||
 شيرقأ رقت برع ءلا تناك لاق قحسنا نب بوقعي ينئدح لاق راكب نب ريبزلا انتدح لاق ءالثلا نإ
 ترقأف ةعيبو يأ نب رمع ناك يتح هب اه رقنال تناك اهناف رعشلا يف الا اهيلع يش لك يف مدقتلاب ١

 لاق هنأ يد نع ثدح 0 يمع تعمسو رببزاا لاق ايش اهعزانت مو ًاضوأ رعشلات ءاردعلا اما

 | تابرا انفص أ ةعسر ينأ نب ردعل لاق بيصتلازا معلا لحل نم ةدع ىنثدحو ل لوقلا اذه ل 2

 حدمأال ينا لاق اندم ني كرشاع ةنمر ينأ نب رمعل كلملا دبع نب ناماس لاقىنئادملا لاق لاجتملا |

 نم عض 2 : نطاجحيف ق'اوعلاىلعلخدام لوقي حرج نب اناكو لاقءاسنلا حدمأ امنا 1

 نع ءانيور ام قدسيا اسيا هك5و ىدجن ع ىمع ىنثدحو ريبزاا لاق ةبر يأ نب رش | 37

 هعمستف اهقس كدشنف نشيرق نم مالنغ كينأيو ضرعتف نذلانع كلاسن لماكلا 0(

 اهفس تعمسام ةللان لاش

 كدس دقو ينغملايف لاقرصصخيف يشعلا اعاو يحذيف تضراع س شا اذااميا الجر ت هر يورو (0)

 تيبلا دشن اوامأ يف عا ىو امم ||

|| 

 0 ياغالا 2



00 0 0 0 3 

 ةعمبر لآ رمع زعش مناي أووراال ةورع نب ماشه لاق لاق ياكل نع هنع نافه 2

 ٍ 1 00 اطروت انزلا يف نطروتيال

 كردح ىدخحاط ثالقو + يتيرراح فليس ]كفل

 كرمع ىلو» بنيزل * ةفطالم قف ىلوقو

 2 ةرهس ن : 1 > لاق ىريب زاا د قحسأ نع نافه وبأ ى د”دح لاق حاص ن : ؛ ىلع (انربخأ )

 كت ل رع 00 فاوطلا ينخشب انأ اذاف تيا فوطال ينا .لاق ري“ نم ياهورلا

 ىف كلا لاف ةلف كرش يف هلق اك تب ةاقتام لاق بد يآ نبا هل كلو هذي لعتضبقف |
 0 ةيوارلادا#+ ع نعيدع نب مبا يي ”د> و قحسا لاق هللا او لاق هللا كلأسأ تاق

 همع نع رب زلا انثدح لاق ىمرحلا ير (١١)رشقملا قتسفلا كاذ لاقف ةعمبر 1 ع

 رايدلا تكب ا هيلطت 1 عل دل اذه لاف رمع بيعت ن - يم قدر رار 0 لاق

 اراتاني ضر دق لاف ل 0 يذر نع 1 0 هندعمف د ينأ نب رمع رعش

 هب < عنصن أول اولاقدللا انباويهذا اذه ن و ا دش نسم : ةعرياز , رمعنأ معز نحيف لوشام هل

 ىدعام يراصنالام وقملا 3 لاقو قحسا لاق رع ن ل 00 3 0 !ماعل هم |ىلع ا لاق اذام

 يبأ ينثدح لاق دفار نب 5 يدجو قحسأ ٠ لاق ة ةعربر ىأ نإ روع 2 يدع 2-5 هللأ

 ١ ١ ةارادم ىلا ترص مويا قثعأ الو قدعأ باش انأوتن 5 لوش ةعبر 0 نب ره تءوس لاق

 كيلا ا ةعسر نأ نأ ين 0ك ادخل ا  ىل ةلاقف هج نانآ 3 نقل دعلو تاجا ىلا ناسا

 قحسبا لاق هده رارس ةذل نم هذه ضن ترعش اه ينذعت هيف كالا تدواس تودي ع

 نع قحما ن نع همسأ طقس يرهزلا نالف نب دم نع ء ىثاقرلا لضفلا نب دمصلا دع اكاد

 انأو سلا ىلإ مو ل ادخن ةورح | انأان هلح اقف 8 تنقل لاق لسأ نب ةملسم نب هللا دبع ظ

 يموزلا سانلا بسنأ ناو تنذلا كجسي ةيدملا لف كلا كه ا نأ حا
 رمل دبع هلاخ ن نع 1-0 نع ل |اعمسإ ندع 0 قدحسأ لاق ةعسر ينأ نيل ىفل

 هعمابخأ ونبو سيق ينأ ىلع ة ةعيبر 5 ع فرشأ لاق ة ةعسر كأن شايع نب ها نا

 طق 1 ةأ سالت اقام ةنبلا د ترو لاو هدب ل يديب دخ مهضعبل لاقف نومورحم مهو

 5210 عزج هيف تام يذلا هض سه ر هع ض |اولاق طق مارح نع مول هلق 1

 لاَقف طق ةشحافتكر ىأ رعأم هللاو يي هنظن ال عز اع كي 2 رع هل لاقف اديدش اع

 بعصم لاق لاق يربب زلا بعصم ىن :”دح قحسأ لاق ىنعتييلس و كلذ د نمآلا كلع قفشأت 5 0

 ىلاايضءتسبلاب انفط اماف قفخرأ 126 ىلا لا أو انأت حرخ ريب زلا نب ةورعع نباأ|

 نءلاقف ائيلع لقأ هاللص يذق املفدل اترك حا نيبو ىنإب جرف دق خيش اذاف هيف يبدن رجلا

 دسفملا قسافلا ةخسن ىفو )1١(

 ا

 ند م ع 2

1 

 رج 0 مب بضل >

 2 د 0 وم



 (خم) 0 7 ١

 اعتمتسافاكلاجواهكتسح ينقار ذاكتأ ناو هسا كام ابل وقل > أ ىب ايلاق وايح رخأاهلا |
 0 ا فأ ن 3 0 كن مفاصل :. |[

 00 ا كا م 0

 را لك واط تلقو يىل تااق يرعش يف ل اوقأ ىن د يأ نباي يل اق مث را م

 0 ليقف هقيقر نع تلأسف هنيمب يف ككقتم انأو تمقف طق مارح جرف نع ءا |

 راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يأ نب ئ 00 يس ادع نوعنس ال ١

 نو بعصم نإ هللا دبع كد- فرصا 0 نبل تي ميا ةيلن يتلدح لاقأأ |

 افلا الخدمو ب 0 . اقول هعدل ناسا ا 0 نلف :, لاق[
 | لاقىدع ن م 2 قرح ) قحسا لاق ) تاعفف تلاق هب يدر .اف وه ناكل ردعسا 0 نكد |

 000 املا رظن ذا فوطي ةعيبر ق3 رع انيق اءايشلا لجأ نعت أها تمدق |

 نع كيلا ت تلاقف اهباصأ ى جح اماطي لمح ةيناثلا ةليللا يف ناك املف هيلا تفتلت رفاهملكف اهنم اندق هن

 ل نأ ت تفاح قح امك ءلع حلاق ةمر ا ةميظع ها ىو هللا مرح يف كلناف اذه

 وهو تابقأف | / :عاتل قاف, :كنساتملا ينرأف ي أ يم جرخ >اا امال د تكلاق صرخت ةيلا يف

 ريرج كور ةأرملا تاثمتق اهنعةلدمف اسم اها ىلا رطفاط ضرعإ نأ ذا 5 3
 يراضلا دسأتسملا ةلوص يتتتو * هل بالكال نم ىلع بائذلا دنعت 1
 4 تددو ربا اذهب ثدح دقو لاق روما 0 نانيؤلا رض ا يدنسلا ينتدخ قحلا دق[

- 
 هحح رم يعمصالا يل لاق قدسأ لاق ثردحلا ا 2و اا ردخ يف شارف نم هاف قالا

 هوتيل لاي

 نازيلاواض او لمرلاددع © 1 ا حم اولق من 1
71 

 ا يليق * لقانا هنآرعزي نم اتا مو لق راحل ليس ىلع أدق اجر كل
 ١

 * اربع تلق ابن 2 له أ

 ةعسر نأ نس رك اطاق ل راكس 0 راب الا هذه َّق ىخام 4 هيأ 1 د

 اهحرش لوطا كانه 2 م كا نونغملا ايف ىنغو 5 َ

 هلوق ن ه هش ا أ

 رجم مار ما دغ ةادغ * ركحف داغ تنا منلآ نما
 رذعت ةلاقملاو ًارذع غابت * اهباوج يف لقت ل سفن ةجاحل
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 از رك ذي ناكئذلا كلا اذهلأ < اهح أل تلاقو اهاردعتزاشأ
 رجملاو هصن يوي . لدللا ىرسس نع هيول ” ريغ كشال 1

 رصخيف يشعل نارك مف ه ةقراع سمشلااذامأالجرتأر

 ربغأ 50 5 وهف تاولف هب # تفذاش ا تاج نا

 ررغملا نحل لوطا مو # د

 0 يلا لاح امآو ف يوما اماف كا

 تاسالا نم يناثلاو لوالايف ىنغ # ة ةعنص هفام اهنم رك ذب. اعاهنال لاوت ريغ ىلع تعمج تاسالا هذه

 لوقلا نب ال دبا ايف نأ نع 31 رك ذو يملا ادع حف 0000000

 0000 يطول اق فيفخ اضيأ عبار اأو ثلاثلا يف رس نبا ىنغو رصنبلاب لوالا
 يطسولاب لمرلا نم انْل سداسااو سماخلا يف جرس نبا ىنغو مكملا نع يطسولاب جزطا نم انل

 ل فرط كد مو انْ حرس نبال نماثلاو عباسلا يف نأ سنوي را ورم نع

 لاق نإبزرملا نر ملح نيد ( قرح ( رصنبلاب يناثلا ليقثلا نم. ان كلام امف 2 شبح

 ةعسر يأن رمع نأ يلكلانب ماشه ن عاسبح نأ ١ را 0 قحسا نب ند ا

 رعشلال وق ىلا تقان دقيىفن ناك هللا ينعتم لاقف مار آلا د>سملا يف وهو سابع نب هللا دبع يلا

 ل نما هدشناف يتدشنأ لاقف ىلع هرتستو هعمست نا تد.>| ايش هنم تاق دقو هيلا ىنتعزانو

 ةحلط ةديصقلا هذه رمع دشناو لاق تئشام لقف يخا نبااي ىعاش تنا هل لاقف * 0 تاع تا

 ا 001 | لك ع ةفاتاقناش لاز امو. فقوف ار وهو يرهزلا فوع نب هللا دبع نيا

 ناك لاق هيبا نع ةشئاعنب ا انثدح لاق ليعمسا نب نيسحلا ىنئدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دمع
 هلوق دشنأ ىد 8 6-0 اذا يمام رعش اذه لاق 4 ةعسر ل نس ع 7-3 دنا اذا 300

 ريحا 00 هنع قا ىووس 2 دلك ةسملا رهظ ٌ العلق

 دكا قئادسملا فتلم نايرو * ةفرغ لل اهشيع نم اس معأو
 رهسل لبلاد 518 ينل تدلف 3 اهم "يش لك ادازحح 5

 5 رح لاق 2 2و6 د حا ) رعشلا لاق تح يذوهي يشرقلا اذه لازام 0 لاَقو

 هحول دق لحر يف لّقام نس فدا دهرا ىل لاق لاق ىمصالا ين :ثدح لاق ى ماعلا هللا دنع

 ةعسر 1 3 3 1, 0 رفحا

 ريا ا ويف تاولذ هلا 3 تفذاش ضرا باودح روس اخأ

 مورلا دالب نم همودق بقع اذهو لاق لحرلا كلذ هللاو انأ دي_ثرلا يل لاقف لاق اهلك تايبالا

 هئيفرعل له ءاكعا] يرظناف يفق تلا ردص ْق ةروهشملا ةباورلاو )00



 ىنربخأ لاق مالس نب دمانثدح لاق ىلا هباتك يف ةفيلخ وبا يجبملا بالا نب ِلَضْمْلا( نإ 0
 مالك رمعم نب هللا دبع نب ره اهجوز نيبو ةحاط تنب ةشئاع نيب ناك لاق ردص نب 2 1

 لوقي تح هاذه كلل لها ةعبو نال تلاقةللترل00
 نيت للا ريما يدل تصل يش لكما 01

 ديزي ضرع لاق ينئادملا نع قحسا ينثدح لاق نافه وبأ انئدح لاق اص نب ىلع ( ىنربخ ْ

 ديزت هيلا رظنف جمس قاخ سرت هعم ماشلا لهأ نم ٠ لجر هب رف ةرخلا لها شيج ةيواعم نبا |[

 رمخ لوق ديري كسر نم حا نك همس 13 23 ” كحيو هل لاقو كحضو 1
 ترو نابعاكص وخش ثالث كا دوديجب ناكف : ظ

 نيم ثرحلا وبأ عمس لاق ىعازألا كلام نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح لاق ةمادق نب رفمج انربخأ ||

 4 ىنغل ةينغم |[

 كذب ناك يذلا يريغملا اذهأ * ا تلاقوءاهاندك « تراشأ : 1

 قناقتب ةبلا تراشأ اله هنيع اهب قفتلالا اهاردمب هيلا تراشأ تناك نا قلاط هتأ ما نيج كاقف ||
 او ك0 نهدلاب ةقرش ةيجيزولوأ لذا يف ةسومفم ةحسوبنس وأ لدر كا ىف فرطع |

 نب زيزعلا دبع يا لاق ا اظل ل ل ةدوم ىلع لدأو هسفنل ||

 0 دشنأ لاق ةلمر> نبا ن>رلا دبع نع ء يصاولا دلاخ ٠ نب قاطع نع سيدأ

 8 ةعيبر يبأ نس لوقأ

 6 نايعر ع * هبويغ وسو شنكال باغو

 نر ٍد>لزانم هانردقرمقلاو لجوزع هللا لوقي هللا مظعام رص دقل هللا هلتاق هلام لاقف
 انهه بسنف رامخالا ن 7 هعضوم يف بسن مل ءانع هب هقام اهمو مشا |

 ما ©© /

 نع دنع دف رادللو + 7 راد اذ طق

 دقرفلا الا دصق حبصلا عم * هديتك ىذ رمع لت اذ

 دج وا ةكحمب روغي خ# يوطلا يماعو ةيقارع
 درطت . تنوام اذا اطاض # اسرع ا هاسللا 0
 دمك . اهرإ : لع امأو * داؤفلا يزعت امآ كلانه
 يلجأ ننِإ ءارسلاو تأن * اهراد ل محسن
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 كيلا 000 7 07 ل لبس ل ببب-بببتببتبمبتربج ماتم ع 18

 دروملاو رداصملا ا دل هلع قدح تلضاوو تِمْرَص

 0 امو قوام ا هع ىَح كاد ند ثتر>و

 ىلع لوم هنال رك ذم وهو صخشلا ددع ديرج ىلع دهاش تيللا اذه هيوبيس دووا (17)



 ا

 (١ ودق رم ا وءوضلاؤح * اللا سرج انوئد .اءلف

 00510 همن رطل ىو « ادم انقا ان انف
 دمرت اج افا نقولا نم ع ةنيقر ىلعا يدان انتم

 نحاول تن طارأو يدحوو * اش او روظتو لوس

 .٠ دعقم 0 ىل ناك دقو * ,.كحتقاعت ناقم اع

 ا ا ير دخلا ىلع *

 دصقم اهب يباق رجفلا عم * ةادفلا انتعيش ىتلا ناف

1 

 ةريع ند قباوس تكف

 يد نزم“ ءاق نف ردح *- ةيلوم ”يحاقأ م

 ع هانشالا تالق م 0 لرش يس تاني ألا" ٠ ثلائلا ينثاو لوالا ين دبعم ينغ

 ياثلوالا ا 111 و نط هاو ىماقملا نع نطل 0 50
 لوالا مل # ةربع نم ادا دقو « رعور ع علا لا يف حرس نب 1 وق ردع نع يطع بولاب ليقت

 00 ثع عبارلا ف ىل اق فيقخ دعا هنا 00 تاتو يلا د١ قع قطسوإا لئمر عساتلاو

 أ نع يلعسولابلوأ 00 12 نيالالوالاو نماثلاو عباسلا ينو يماشطلا نع لوألا رثع
 ا 2 00 قحعمأ ن قم اعازرخ يرق ماا لشر 2س نيآل رسع يداطلاو ءلوالا ىف

 سماخلاو عبارلا ينو هيبال هنا ىكملان ؛ دحأ ركذودحأ ىلا هنن و قحسا نع رصنللا يرخم يف

 نلف ول سداسلاو رقع كلاثلا قو دعم لكما نا :ىم هنأ لبقو يملا نبا نع دلما لمز

 يللا نبا نع عب ةاحالا قا كرتت لش يناس ردع يناثلاو كوالا ينو يفاثطا نع لمز فيفخت

 هقول ليش 000 داسلاو عبارلا يف ديعاو ىناثلا ليقثلا نم 0 نحل رجضالل هيف ًاضيأ لاقو ٍ

 ةيلعلو هباتك نم اد والو لوألا يف قسالو شد نعو هنع حرس نين لم ًاضيأ اميفو

 هنالاقيو لمر لوالاو رمثع ىاثلايف جحسم نبالو كا اه لوالاو 22 كلاثلا فا ىديملا تنب

 يطسولاب لءر فيفخ ةيلاوتم لوالا تايالا هلم يفو جيرس نبال هنا شيح رك ذو باطرلل

 هرك ذءيذلاو زرحم نبال“ يلعسولا المر اهف نأ 01 11 311 نحب ىلاو .ديسم ىلإ بسب

 دحاوو كلام نانتاو دبعم نات نان نع انا رمجر اخ 1ذع طشن # يف نا م سو

 نا ناتو لوا ليفت ناكل ةعبش هش ءاثغلا نم هتك فرغ ىذلا نا دي 5 نب دحأ 5 فول و

 يذلا نا نإيزرملا نب هللا درع أ ع نع انباحا ضان ( ىنربن ا هفيفخو لمرو لقت فيفخو

 هتقارط سنوي رك ذب ملام ىوس انهههتءمحامت هيف هتدحو دلال اك دي هتس هقو لا ا

 لارا قوةس يناثلا لقتلا ىفو نان لقثلا' فيفخ ىفو نان لالا ليقثلا يف اهم انْ رشع ةعسن

 نب ثعشالا داو نم ةارمايف ةعيبر يلا نب رمع هلو رعشلا اذهو نان لمرلا فيفخ يفق ةعبس

 ىلا لبس الف انههاما تلاقف ايلطخو أ انك تدمي لإ لح تو دصاولاولع ارو موون ع

 دقر. مل ى 5 ءوضلا اذا هياوند قو ١ )١(

 "0اس سس

 سس

 8 ”تتتكت“ت““ ااا

 "1 و ١ كيتا 4 0 كل . 0“ : 4 0221 2 تذ  ي / 110000101001 11 30007 هنو

 / 5 ُ يس ا 077- 200
 / 7 و" "كن هينا



 د 2 ا ا ا ياقلب ا ا 1 يل ل را ا
 58 موس اا وع 0

 (سفب) 000 كك

 داما ني و 5 0 ل م كتجوز 0 000 تدق 0 كلذ

 ع ةريهيبأ ىلوءر ,ةعج نيم زرحم نع يو صان ن دمع انثدحلاق ريبزلا انثدح 9
 اهدعوو ةعبر يبأ 0 رع اهلتبإ رف هي دمحم تنب ت>ح لودي احدي تس

 الوسر لك ا 0 مل نا كيش ادشا عملا َّكأ 3 1 ب الا لعحو دعلاءاسم اعاد ؛ نأ 1

 دمع تن ل عشاي ؛ يل لاِقف التم" الا هب زعشأ 0 “4 لاق اهدعو يذلا ناكملا ىلا هريسع اهملغي ع

 ثيغف اذه لثم ىلع نيعي ال يشم تقود نأ 0 0 تحل ينأ اهربخاف ثعشالا نأ أ ع

 ىلع نحر 5 [ دش تنهذف جاحلا قاقز يفي اهدشن افي 0 5 تاخد يللاقف قا مث ىنع هتاغب || ا :

 / هلوق كلذو هدعول 2 : الاتمبف دقو: تعشالانيدهحت ا

 : دعس اذهان 06 اذا هد يجءاسسلا نا كلذ هو

 كلتلاقيتا تقدص دقا رمعاي هلت 0 ةلغبلايدشنب ىنعدخ دق ناتيفا هلق كر اهاق عدب لاق ّ

 كربخ ىربخ دق #* اوسألا كرحس اذهف

 فارغا اجد ولو اهدع كتمااهوإ 3 0 ءاسنلا بولق ةقرفكف لك را أو ىنترحس دق د
 ريب نا لاق ىمكخبضاب امه دح نالصفن اهني الاز اش ىردحت امندحو لاق دل 0 كناتنتط ا
 ل رلا هللا دبع نب ثرحلا ينأ نع نيسيبرلا ىلوم مادنبلا وبأ ىنتدش | ١

 هيحاوصو يرسقلادنع كلذءأطخ ادقو وأ حدبل لاقف يثرقدنأ ةعسر نأ : كينج ع هللا

 قلل ناك نأ كتضيبق ”ال دقف َكْنَع يغيأ كل 00 نم نا حدا كحبو قينع يأ ؛١ لاف

 (ل هياع نمقوما 00 عقوأ ة --- يأ نب ١ يلادام هللاو ةبقاعلات ناك ناتب ارامل نهذ 1

 دمحتنب ةمطاف أ يبراخلا رك 5 يردحعلا نيل لاك فا 0-0 نب دمحم تدع لاق 0
 ه رمش يذلا لوسرلا يطعأف هروز 8 هندعأ وف ة كر 0 0 اباسارف تجح ةيعاإلا ب 0

 اولاق نيرو < ذملا هلاحر نع ع قحسا ن ء نافه فأ ن عالما , يلع 2 راند 3 ارا ّ

 تس دك اسال حيحصلا يدنع وهو قحسا لاق ادكك دعما 58 دي يد ّّ

 ًاهدعنأف هيدعرساف اهءاخ هلا[ 0 ىنأ نير

 ١ دس دغ دس رادللو * انساريج راد ادغ طشت 85

 الو هئارو نء هارت ًاقيقر ًارتس هنيبو اهني تاسرأ اهءاج ام تناك دقو لاق اطوطب ةديصقلا ركذو !ٍ
 يارق حلا : رمشلا اهفختساف ةديصقلا هذه اهدقنأف هتدشنتسا تح اهشدحم لمشاشأر
 لوسرالتلاقو هلخج و تاق راد ذا ايل لسرأو امطقن لحان مسج يف ًانسح ًاهجو 5
 لها دخلي هللا والك لاق هبح وزنف» هيدج ولا كالتقدق اهم أ اطهتلاقف كلذ 1 ةاتفلا ناكف ايلا دوعت |

 اهنا لاقيو لاق هتجوزت قارعلا ىلا يانا نأ لو“ ,طخأ ةعيبر يأ نب ات ىنأ يناخ قارعلا ||
 نأ سانلا ردص اذا ةدعاوو هتنأف راف ا ريشا يطعأو هدب رجأف هروز 1 هيدعوو هتلسار |[

 2 ل كف نانا يح اهلك ل ل اهتتأي نأ امبنبأم ةمالعتل محو اس
 اهعيشش دقو لوس هيفو
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  اميشت الفا هدعب وا * انعدصت ادغ طيلخلا لاق

 (؟راسمجم رادلا لوقت ىف 4 دغدم نودق لحرلا اما
 انعرقي . نيبلا نأب املع * تملع دقو دنه انقوشتل
 انمجارت اهبرت عمو #* اهفقومو افق وا 6

 انمحاف نيبلا ناف دهمعن * انعم ةليل رس اهلاقمو

 اننا لا ذآ نارا ف مكسم ةريثك نوبعلا تلق
 اسنابشو مكلئاق عاطيق : 3 0 وكدوزأ 1

 01 الزل اذه ع هلعاف تأ ؛ 0 تلاق

 انعساو قدصلا ناققدصاو: * هلم ونام تَد_> هللاب

 انعطاَشإ هدعوم فاللخا # هلدعت الحأ انل 2

 ا 000000 707 وازع رصنللا يرحم يف قلطم لوأ ليقث جرس نبال ءانل
 اًضيابسني ملامت اهنمو تاوهش ىسومل هنا شيح ذو يماشهلا نع لمر فيفخ حيرس نبال هيفو

 كسوص

 كرذح يذخ اهلتلقو د يقيراح افران 83

 كم يلو بنيزل * ةفطالام ُُق يلوقو

 كسا ادب نمتلاقو امك ايار ترهق

 كربخ ينن ريخ دق ن اوسنلا كرحس اد

 فيفخ كالامل امفو ضيرغلل هنأ موق لاقو ورمي نع 000 رد كبح عرس نإ دق يف

 تاسبالاهذه ند ةيفاقلا حل لح ابق رعدلاو رك ناطا ريخلا اذه يفو ملا نب ١, نع ليم

 نينحالا نيذهيف تاب الاهذه اوريغ نيذغملا نآالا كلا تاار لا 0 كح نم رمعل

 ارذح يذخ اهلتلقو * 00 كل

 تس وص ةدصقلا لواو

 ارهظ نكي ملو هابص * اركداو بلقلايناصت
 اردك نكي مل ءافص * ال د جدأ فيزا

 اربط ايط ةالومل *« تلاق يتلب تسلا
 ارطخ انوخت وح اذا © هل مالسلاب يريشأ

 لوعف«رادلاف المعو ىنعم نظاك لوقلا 2 هش دهاشلا ه>وو هيوسسدها وش نمتللا اذهو 60

 لصالا فدححصم ها تاآارلا ةلوصومهب اوص ت اأرلاةفد م هلوق(؟) يناثلا لحييف انعمجتو لوقلل لوأ



 41 ا

 ارمع ىلكون بئيزا * ةفطالم يف ىلوقو

 ارغأ اذينئم تلاقو ةةةاكايد دارك زف
 ار يننرب> دق ن * ارعنلا كرك اذه :

 رولا قداطاب كوأ لف سح 0 سماخلاو عبارلاو ثلاثلا يف حيرس نبا ينغ 1 |
 قحساوأو حرس نبال ىلوالا هت>سن يف ةباب نب ورمي 2 قحسا ةياور نم رصنلا ىرحب يف | |

 نم طسوالا ردقلا نم ن تايبالا 2 خلو نامحد ىلا ةيناثلا هتحسن يف هني

 اهو ةديصقلا هذه نم اسل نيّسب ام |[ فاضأ اها رف يطس ولا لوالا ليقثلا |

 اكتب يلا اح < يور نع درو كب رط

 | ره نأ لكلا يمولت * ال )١( ةكلاملل لقف

 امهسنح د نيل * | ا باقلا يباصت هلوأ يذلا رعشلا اذه يف دمع كل نس 2|

 ناجحا لهر 0 اهفينغيتلا تايبالايفو لمر رش الو بتال يماشطلا رك ذو

 تن ِبنيَز اط لاه ان مارا نيرع اه ركدولا َكْسَرَو ريب زلا ةْننال هنأ لاعبو لاق يماشهلا نع ||

]1 

]|| 
| 

 ا
1 
0 
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 0 ينأ ن نع نانزرملا نب فلخ نب د كالدب ( ينرب>أ ) يحملا يسوم نإ ةمآذق تأ در : ١

 نب نمحرلا دنع انثدح لاق راكب نب ريزلا اتدح لاق ءالعلا ينأ نب ىمرحلا يسار 0
 نيرمع بشق لاق زيزءلا دبع نب نار نأ يمع ىنثدح لاق ىرهزلا زيزعلا دبع نب هللا ديع ا ش

 مف ؛ لوش يتلا هتديصق يف ةيحمطلا ي يموم تذب بزب ةعمر ينأ 3

 .كتمروص
 ناعظالاب ةادلا املاو 7 يناعد مالم نم لئخلاب

 ناعىنيز لاب نهر بلق_-# لا نا بنيز لا يف امولتال

 قاحشالا فيتا تمافق : + ولا ركمأ نأ تنقيام ىرااف

 ورمع نع رصنبلاب لمر فيفح ضورغلا نايبالا هذه يف ين
 يناسلب احزامتلقام ريسغ * اظح يدنع ءاسنال عدل مل
 ينالذعت الف يوط اهلاو # ىنددولاو ءافصلا لها يِه

 ناتدح دلوم نيطق 1 *# يرخالو اهخال تلاق نيح

 يناقلي نأ لوقلا يفارس للس * رالارهعي راق 8

 ناتكلا كيدحلات دعو 8 هئلا الور يس اك

 ناوسنلا رئاس نع ينمملاك * اهنم تلن يذلا دعب يلق نا ّ

 يحاور نم فصوو اهارطاف اموي هدنع اه هل نأاط رك ذ بيس ناكو لق

 هيف همالف قيتع ينأ نب كلذ غلبف اهب بيشتو رعشلا اف لاقف م لا هلامآو مع بلك لسا“ اهلاجو 4

 لصالا يف هج هه ارغ 5 اره>وةيربربلل هلدب يور ةكتامللهلوق ( : ١

 ( للا



 2 لاق ره هبا. رععلا قطما هل لاقو
 «؟ وص

 (١)ىنافك دقام ق.تعايوإ نا #2 ىب يذلا ى ع قيتع ين هايل

 ناسنالل ناطيشلا لث“ 1 # ف 1 ا ينملتال

 ىااربو ركع ىهاظع ىلختبا دق بحلا نم الخاد يب نا

 ا ل لة هك اريظن ويعاي كنس و
 ناحرملا نم هيف لصفو ردلا نم حاشولاو حشكلا ادب ذا

 يئاسلب احزام تلقام ريغ * اهاوس ءاسنلا ىبلق ىلق دق

 0 يو ةديصقلا هذه لما

 ينامز نهيذمام تر بو ل 5 يلداع مويلا يننا

 يناجشف اهركذقوشلايلجاه# مر 1 ةيلك كرك ذمو

 يروبنط لهر هيفو قاطملا لوالا ليقثلا قم 1 ىف ىدللال قل نودج نإ سيلا وبأ ينغ

 فياسولا نع زيزعلا دبع نب كلملا دبع يد لاق ريزلا كا لاق يه .رملا ( ىنربخأ ) ل

 هلوق ةعمبر ينأ 0 د لاق نوشحاملا نبا

 ناعظالا»١ ةادغلا | كو 3 يفاعد ماله نم لياخاي

 ذاع بنز 5 نهر باقلا نا بنز لأ ُُق اموانال

 نا هل ليقو قيتع ينأ نب كلذ غابو بضغو هركناف يمهسلا ة عادو انآ كلذ غابف لاق ةديصقلا

 نأ مب يبأ نبال رقأال لاقر ىسوم ته بني نود ن ندير يا نال ضدعا دق ةعادور

 دنق رمس نم ظني نأ ةعادو نإ 25 قع يأ نبا لاقف ه رعش يف صيصه يفب ند ءاماد 6

 يم ينثدح لاقيهزلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع يف :دحو ريبزلا لاق ندع لأ /لع

 0-0 اا 3 يلوم تن بيز ةعسر يأ نب رم بيشنل لاق زيزعلا ك- عن نار مع

 ناع. بنيز ال1 عر ليقلا نأ د لا يف امولت ال

 دبع نب نمحرلا دبع لاق كيلع دهاشف كناسل امأو انع بيغ دقف كيلق امأ قرتع يبأ نبا هل لاقف
 را لالا هرعش فا فيزا هك د يف مع قب 2 نأ نيا لذع تربل ده نب نار ع لاق هللا

 يئافك دقام قيتعاب ىف نا #4 يب ىذلا يسح قرع ينءلتال

 # يل اهتيز تنأو يتملتال *

 تييلابر و اذكه ةعتنر يبأ نبالاقف * ناسناللناطيشلا لثم تنأ * لاقف قع يبأنإا هردنف لاق

 ا هلا فاضملا ةماثاو فاضل[ ف دح لعةاسنلا هيدهشتني امم تيبلا اذهو. )١(
 يف ناو قيتع يبأ نبي ينءلتال لصالاو هداديتسا حصل انه هيلا تفاعلا 3 0 6

000 



):+( 00 

 دحام فالخ هنايصع نم يدنع دجبف بملأ امر ربقلا برو كناطيش ن نا بت نأ نإ لاق تا

 دنع ينادح لاق ريب زلا انثدح لاق ي وت نرخ 55 بيصأو يه بيصق هتعاط نه كهن

 تناك اهلق ةردعلا ىلا بنيز يتخأب تير لاق نوع نيتمادل 2 لاق ززملا دبع نب كلا |

 لاقف باطخلا ابأ اهج وستلاوإ نا كال ف تاقف ىلع لف سرف ىلع ةعيبر يأ نب رم ينيقل فرس أ[

 ال لاقف ىذأ اهنا تماع له تاقف اهتم تيدللا ظدرأت كالا ةزرا يعوق نك انا 1 ترك

 دمحأ انئدح لاق نابزرملا نإ فاخ نب دمم ( ينربخأ ) ةكم ىلا ابار هسرف قنع ىنثو ايحتساو |[

 2 لوف :ع ينأ نب يندشنأ لاق ينراحل ركب ن طقلا نع يرمعلا- انثدح لق ميلا نبا[
 لس وص 0

 0 ولاَ هردص ى قو بنيزل # هبام سانلا مكب مقسل نم

 0 000 بليز * ءيحم نه ءافشنا 2

 نب اءاحطالا ط نم ىف * اهب يحتس نم فشت مل نا كاف

 نسر سارا 2 يع يزل < انلحم راذلا هلت ضاج تتلو

 سراح وه نه باغو هتنحد * كج هؤارش تدب اماف

 ننال درولا ترثلا ناكل 2 اننأ ريغ امير ا( تل امو

 سطاعملا نيحشاكلام تمغرناو #2 ملأم ريغ يف وبللا يذق نيج

 فرحت أ د هاب هللاقف رمع أ 2 ىف مرح يأف ةميبر يبأ نب رخس انبا قيتع يبأ نب لاقف لاق |

 سال دروملا بوثلا نم انالك # كلوق نع ينرب_خأف لاق ىلب لاق طق ًامارح تنام كناأإ ٠

 0 اندعتاف انيقتلاف هدير“ بنيز ت>رذو دحمسلا 0 0 5 هللأو لاق داسمام 0

 ترتتسا الا اهل لاقيف رطملا ىلب اهيا ىري نأ تهرك ءاهسلا انتذنسا سشثلا انطعسون املق 0 7
 لوقأ نيح كلذف يلع ناك زخ ءا ا وراس يناملغ ترمأف هن ا نادحسملا فاق

 ةنضاح ىلا جاتحي تيبلا اذ_ه ىهاعاي ق دع أ نادل كاقف سبال ف راطملا باوثا ن ... انالك |

 0 لوأ لق داق © هلم ىذا م ةلا نمو © اهلوأ ىلاتاسالا هذه يف هان
 ينثدح لاقريبزلا انثدح لاق يمرأا (ينريخا) قدسي ملو هل هنأ يعدي هاندهاش نمت نيندحل |

 ىسوم تسب مل ع لاق لاق نوح املا نب دوب نع زيزملا ديع نب كلل

 ]وص 3

 ضصاشاأللا اند ميل ع .ضاررعالا كرولا ضفلاط

 ضايب سؤرلا الع نأ ىلا ب
 ضاشا يوقلا نهاو 8 د 0 ناتنم ع ل

 فيفخ عماج نبالهيف يماشطلا لاقو ورمع نع رصنبلاب لهرفيفخ زرحم نبال تايبالا 0١
 هللا دبع نب نمحرلا دبع لاق لاق ريزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب ىهرخلا ( نرخ 2 8

 كرف ةفسو اجا نق ا1.لاَف لأ نع وزنا ةسيزرتحت نمل ينثدحو ||



055) 

 ادار احرام تاقام ريغ + ادضن يدنع ءاسنلل عدنا

 يدل ةعيدخلاو شيمختلا ةشهدلاو لاق ةثهدلا ءاسنالو ةدوملاب اط تيضر قيتع أ نبا هل لاق

 لوق هيف غو تنيز يف رع هلاق اممو ريسلا

 نيس
 نارحبلا اط اف حزح زم 7 ريعملا حشاكلا اهأ

 ناسللا لو تح ماكت وأ * عجرافبنيزل ايفعاطمال

 ناكلا انثيدح ىنحي مث * ىسمت نيح ادع وم ليالا لعج
 ناسن الأ هس ضعل نع ري# صر لهو ي سفن ضءل نع يربص فك

 لاو ل ةقا ضقت 8 !ادع ثدحلا دهسا دقلو
 نامز اذه وهرسعىغمدق »+ ذل ةشيعملا نم نامز ُِق

 اخلهل ف نأ سنوي رك ذو ريئاندو ورفع نع يطشولاب لمر اا 2 ه يف ءانغلا

 .لوأو * بنيز لآ يف عاطمال #3 سناكلا دايع نا 0 ناكل داع 5 البو زر نال

 ا ىف ةنئر يأ نب رجع راجشأ نم زر نبال هف اهو تدضا ديد | دقو رحم نانن 1

 تس وص ١ هلوق يسوم تنب
 رظنلا ةكيفل نم دوك يده 2 فادح 0 :رمأب

 رحشلايف(١) جولسعلا لثكيهو * افطق تثماذا اني وهلا يشك
 .شيحو يماشولا نع رصنبلاب لمر جرس نبالو يطسولاب لمر فيفخ نيتببلا نيذه يف ضارغلل

 يرق دوما عبار 6 تزربدازاح يفرط لارا

 0 0 نب نيشك د 0 ةلآ 000

 ل 1 وه نيشعي * افطق ادئا 0 اضيب

 رشبلا ىلع اهنف . رششي ايك * تقطن اذا اطاموي نتصني

 رمع يف فاوطلا ندسفال * اهدحم اط ب رتل تلاق

 ربحا تخأأي هبزمغا مث * انف رعبل هليد صأ ُي موق

 را ل قدر رطبسا م #2 يأف هنزمغ دق اط تلاق

 رصخ ةذليذ 0 ىسإ 3 اد بام
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 اًقرالا ىل جاهلايخ * اقرط دق ركباي الا

 نيودللا .ءءل اسما )حلاو هالام اهوض جولصلا .(9)
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 اقلخ اهابحبي فيكف * يمه اهلا بنيزب
 (١)ةرالاودهسلاتىفلا# تفرضنا اذا ةخلدخع

 اتت :ء[ر هك ل >8 اجلطا دع رتاو
 اًقستم عمدلا ت 0-2 د ترك ذ بنيزامم اذا

 اقدع تلمع ءاك ع 0 ةباحع- 0 0

 هنأ ينغو ًاضيأ هلاقاممو ىل اود هنأ دايو فرفخ دابع نبال هفو ىماشطان 35 ىلهر نين د ٍ

 م وص 1

 ادغ ليحرلا ناك نيل ءاوُدلا لق * ادفادق نيبلانا بليز ملا

 ادهم مال الأ ل ىلع امو 2 ةدهاح نيروصلاةليل تدلل

 ادحوىذلا قوف هب تدحودقل * اهفصانم نم ٍىرخالو اهّحال

 ادحأا بلرعا نال هاصخش * مهوفصريتحأ مث سائلا عجول ا
 لير يح اضرا ةفرالو يملا حي نع يناثلاو لوالا يف رصنبلاو ةبابسلاب ىلهر حرس نبال ءانغلا 3

 هيفو ىماشطأ نع يفاثلاو لوالا يف و ليشت ديعملو 9 0 عبارلاو ثلاثلاو يناثلا يف ىطسولاب 0

 قحسا نع نافهوبأ انثدح لاق طاص نب ىلع « يح ) كلامو ف رغلا ىلا ببني ليتم فتح ١١

 هثيدحو هساحتو هفرظو هرعشو ةعيبر: ينأ نيرع نركذف ةوسن عمتجا لاق ىريزلا بسس 0
 نفافاوفاا مس ليل نيووتضلا قار. نأ الو ردلا تثعفف هب نكل انآ ةنكس تااقفهنانمتو هملا نقوشتف | ٠

 ربق ةرايز ىلا جاتحل ىنا لاو نط لاقف نهفارصن ا ناحو رجفلا عاط ىتح نيندخ هلحاور لعأ
 3 ىلا فرصنا مث ًاثيش 8 طاخ ال ينكلو هدحسم يف ةالصلاو رو لع هللا ىل يلا ٍّح

 انمدح لاق يمع (قردلأ) ةمدقتلا تادلا ركذو * ادفأ دق نيبلا نا بنيزب ملا * كلذ يف كاقوأإ .
 ةعسر نأ نير لوق رير> دشنأ لاق ط.قل نع يرمعلا انثدح لاق ينار 6| |
 ١ ©«٠« وص : 2

 اليوط ةادغلا ىلاقوش تحمل #* الوقو هاا الئاس

 البيع كاز 1 لهامهب ف # وفحم تنا ذا كولح ”يحنأ

 السس تعطتسا ولا رو # اواو اوئمءاف اوراس لاق

 الوهسسو هنامد اوحاو *« اماتع اس ٠ ١
 نالمر تاسالا هذه يفو ىشرقلا اذه هباصاو هانأطتاف هلع رودئاتك يذلا 5 لاقف | :
 نم اعيمج ري لا ىرحم يف قلطم قدشال رح ا دا ىرجي يف ةبايسلاب حرس ند اهدعلا 1

 نال لامرأ ةثالثث هيف يعاشطا لاقو عماح نبال يطسولاب اعلا المر هيف ا ع رك ذو ةئياؤر

 ىلصوملا مهاربال جزمه أمفو ليش يفان أمف نيد نإ سحلا ىنالو مهارباو عءاج ناو جرس َ

 لصالا يف ةححصم ها اقلق اهحاشو تيار. هلدب خستلا ضع يف كا ديسلا تفل[ هل

 - هه ا



 700007 هبخ ما

 ٌْ 0 ةعمبر ينأنبرع لاق لا نأ 0 بحاص 1 نع ةادجت 00 نب حيلف نأ هف

 | ورح تس ' ةمطاف ةالوم ءايمظ ىنادح لاق ريب زلا انثدح لاق ي.دوطلا 7-52 ) لاحتأا تابرل

 : ةعسب : يأ ب رمح لوف عا دقو كو كد كين تلاق بعصم

 كبح
 رشعاذ تزواح 06 رعملال يح 2 َت ل دق يتلا

 00300 و ءارت هيييدا# < اج كارآال 0 ءاولا نأ
 ردندلاك تاظالا كترك ذامو * مكمح .داز نكلو تللءامو

 0000 كا كاوش ةحمالو < هدم .نآك 'ىشن تلذج الو

 هيفو قحسأ نع ىطسولا ىرحم يف ةبا.سلاب لهر ىناسغلا نب مالسا تاسالا ةعبرالا هذه يف ءانغلا

 تاببالا ماهتو امهنجت مو مهاربا ناتك ع ناكل راجل اهق و عماج نإل
 ركذلا يوس مة يتم اخ و 3 0 مكس 0017 ردا

 3 هنا ولاب :نعانلا ل ٌّ سانلا هبشأي # ؟ ركذت يدجأوا كتركذ دق.
 "|| رعش ناكولو هريغلاسل سفنال ةطلاخمو باقلا يف اع وا ةعسر 3 نب رمعر دخل نأ كاد كاقفا تلك

 لاق ر.ع نب ةمامع ىنثدح لاق ريزلا انثدح لاق يرخأ ) قرع ) اردعس هرعش ناكل رد

 نب رمعرعش نع كلما دنع نب روسملا كا ريب زأا نب ةورع نب هللا دع ن اص نب سماع تيأر

 نم كه انو نت . هج رك كح ىلإ هك نأ هلأسف هفرعبال ايش هل 1ك 2ك ةعيبر نأ

 نعن وشجاملا نب 2 دنع نت كللملا دبع ينادح لاق ريب زلا اهتنح كاف ىم را ) نرخ حرفلا

 ا قع يبأ نبا دنع ةعدر يبأ و كلا نع كثردلا 0 لاق فسوب همع

 يبأ نبا هل لاقذ ا دلاخ نب تن 1 يفعل :انمحاص لاقف م اذه نب ما نب دلاخدلو نم لحر

 ةجاحال كردو سفنلاب قواع ءو ىاقلايف طوب ةعبر يبأ قع علا أ نبي كلوق ضعب قع

 00 ع 1 ةعسر أ نب رعشب يدع امث كر ل 3 هللأ يصعامو رعشل تسيل

 تمار 1 او تالت ووك نامو هجر لهسو هادم فاعلو هانعمقدنم شيرق ة رمشأ كل
 لل 0 ل كرجل لفتلا لاق هتيباح نع ترغأو ةناعم

 0 للا اظن 2 راح دلع + نم ةادغ اور امو قا

 ظ راي اباه كسار دانس < ايك ام“ لعأ  تلهوا
 5 7 ْ لاو ءاوقألا ”هدزيف .* انهم ريا ايف رعي داكف

 3 ١ ٠ لق اهاهال عولضلا يف م2 تامتحا"اع اهانغم تفرعل

 ع لفاحلا دهاشتالو كيبحاص ىلع من ك او كسفن ىلع رتسا يح يأن قرع ينأ نا هل لاقف

 اط ىلاعتو كرايت هللا لاس نأ آلا قيام 2 اس هبلاع لعش معبر ف نيح ١" ثرحلا ربطت امأ

 لوش ثرح ةيطاخم قد كبحاص نم عدرلل هب ةكص ن د ناك هر يأ نا ليحيس نم ةراحح



 اليوط اعلا ىل اقوش تم د 01 1 عبرلا كانا ْ

 ا ىنادح لاق اص تب 0 ( ع الاد> لجرلا فرصلاف لاق ةيضاملا تالا 2 0

 ناك اول !اى هدي> نع همك ن نع هدا نع 6 هرلا هب ؛ ينربخأو ني.سملا هلاحر رك قحسا ن 2 ا

 اعانرشر 0 تاورَس من« ٠ائد ا دارا ةعب ريا 3 روع وح ةعسر نأ 3 هللا . ديع هةر

 عابقل اذه مكلابكم نا لاقف مط الا 0 يأرف ةرصلا هألو ناك رييزاا َْى ا دنع نال عابقلا . د

 ديعنب 0 نانا نة عابقلاب بقلف رمق: هل يذلا ى كا رهو ل :

 يناطلا ده نب هللا دنع ىتثدح لاق ةيش نب ردع انثدحاولاق ياهملارصن نب سبح و يرهوللا

 هاف ةرصنلا لع همدر يبأ كب هللأ ديع ب ثرخا ريبز لا نا امتسا لاق دعس ني كل اند

 هاوحعم هيلع تع دقو ىلؤدلا هودالا أ لو وكلع باغق عابقل اذه مكلاكم

 هريغملا ىنب عابق ن رم انحرأ 0 ًاريخ تيزج نسوا

 هوي انف ركأف ائياع * ابعأف هالو ءانولب 3#

 هريثك هس ا جالوو #2 لوك 1 2 يتفلا نأ ىلع 8ك!

 لوطال نأ لع راندا لع ك1 ىنأيف ربشلا لوق نع هاخنأ قي ثرحلاناكف رع | ا

 دعا لوق لع ركع هماقه هج لنآ ت2 جحا ةلاوخأ ىلإ جرحو لالا ديا َّ

 لاقف اموب برع |

 ندع ن : م رحبلا ف. ا الل اذا 3 0 باهولا 5 0 نتابع

 5 اا نزحلا نم ظح وأ رية نيل تعا لكلاو
 7-2 يل هغا تطت# بق. 4 ٠١

 هل 1ث

3 
 ىنطو ند - نأ | م>اصب ل 0 ةرغ عز لاب ترصبأ اهنأوا

1 0 

 هم
900 3 

 نحشود َُ اذنك ىنفومو 3 مرسلا معا

 نكاسوذ نيكل كا ىلع أهم عب هدلاو 2 0 ا و ان ان رثلل اطوقو

 نعلا قر كل لوطي 00 د ةيتعم ريغ يف هل يلوق هللاب

300 
 كاع

 0 3 كد: تدنحا اذ 5 اهيتيضروأ ايند تاواحت تنك ل 37---

 لاقو لاق ردغو كنق دق رمع رعش هللاو اذه لاقف ثرحلا 0 اهعمس يح ةديصقلا تراس لاق أإ

 نيل اأو .تعمس قبح ةعسر يأ نب رب ريشا ادجأ سل نا تنتظام جيرج نبا
 ْ : هلوقدشني ًادشنم. |

 نعلايفككلا لوطبتدرأ اذام # ةيتعم ريغ يف هل يلوق هلل

 نع 5 جحا 83 تا اه تيضرلا لو

 هده رمع تاينأ يف ينغ * تحححو جاجملا مم تبرقن 3كم ىلا عوجرلا ىلع كل يكرخ | ٠
 ورم نع يلع س ولا لوا ل ضب رغلل اهفو قحسا ن :,عاها رحم يف رصنلاب لمز هنلبو حير 00 أ



 || نب ديلولا مدق لاق يدمسلا نع قحسا ينئدح لاق نافه وبأ انثدح لاق طاص نب ىلع ( ينربخأ )
 5 اولاقف |معىنر يخيف ةكرتاطلا لاوماب لع لجحر ىف لح لاقف تتاطلا ىأب ناك راق 2كم كلما دبع

 | لاقف هوركذن أسف داع مث هد رف هل هوركذف لاسف داع مث هب 0 لف هير نأ نإ

 © انهام لاق 1 هيكنم ىلع ىأرأ همك نع هحاصيل هءادر رمت كرح ّ هند ةحم 0 هوناه

 تراك ينراشتا دلقق ىرخا دراج نم ةلاكر ةيراج ىنتءاج ذآ لل يزال دنع 2 ”ألا

 هرقل 3+ كا ىف ثرفنت' كلت تناك ام :ةذل نم اضع 1 تدجو اه يكنه تضعف د قل

 الزام لاقف هب نيئمؤملا 3 كدئعذت كفك قنلاام هلال 22 عجر اماف كحضي ديلولاو 2

 هع رع قى دع ينثدح لاق رييزلا اندح لاق يمرحلا ( ينربخأ ) انمجر تحال زلا ثيدح يف

 زم هلا لوضر هد لاق ا نع ىحاسملا دعس نب رابخلا دنع نع هريغو يَر ىلا هللا

 هلوح وهساحم ىبيسملانب كيعسلا الواسع ذا ىدذدي قدح 2 هناف قحاسمنب لفوت عم م اسو هيلع هلل

 هللادع 00 كحاص ل رمشأ ند كيهس اني لفوت | لاق مث انياع تر 0 31 هوا اح

 انحاص لوق - لل علب اذان نالوع نيح لفوت لاقف ةعببر يأ نب رم وا

 صكنت موقلاب رابدالا ىلعاهارن *: امن 0 0

 صخش نيتالابإ م ا ا 2 ةبا.ص نوقانعأ تع دقو

 ا / صاقم لوح را ف نسم »+ يجتاونهارس ىداحلاسمتادقو

 صتني دعبااودهءلالوطداز اذا *# اقوش دادزيف ابرق اب ندزي

 لاقف رعش نينافأ زكأ انيحاصو لزغلايف 0 مكيحاص لفوت هل لاَقف تك كيحاص لوشو

 ماذا 0 1 راف انقرصنا الف 0 لاق رابملا دبع نع هنيدح ىف ير بلا لاقف

 ةيش 0ك روع 1 لاق ْز 0 هدا كيع نب ذا 1 فرخ ( هحاصل ردعفلل كلذ ا 0 هف

 لاق كلملا دبغ نب ديزي نب ديلولا نأ ينتثا و محلا ني ةناوع انندح ةديبع وبأ لاق لاق

 ليج لوق مهضعل لاَقُؤ ا رعلا هتلاق تاب يأ ةليل تاذ هءاضال

 دوعف | مقراق اذا انخحنو د | م.قلام اذا ينم يوما توع

 ةعدر ينأ كب روع كوقارر 2 لاقو

 ا دلام ىغلل ةنغل وذ 3 ينملكت ال 06 نيح ين 6

 دق ينثدح لاق راكب نب ريزلا "نتدخل لاقل 1 ارا الق

 ماشه ىلوم ثرحلا نبا يأ ن 3 ع ند 0 نع دجلا دبع نب مهاربا نب نب ليعمسأ نب

 ةعسر يبأ نإ ل هش لوقب ىذلا وهو لاق ةريغملا نب ديلولا

 ريتؤم ديشر سم رمأف * ىئاط ياق ثرملا انأب



 ا حطب الا اعمتحا دقو ىرذعلا ردعم ب هللأ ديع نب ليو ةعسر يبا نب روع تدهش :

 اهف لو يتأأ ههديصق
 لخلا :فاح ال تدبا 1 ةنشب # ىلحتمرصنانوشاولا حرفدقلا

 لهم نم ةنيثب نع ىلام مقال # يناو لح اب اهم نولوه 8
 هسدشناف لاق م لاق اثيش يورلا اذه يف تلق له باطخلا ابااب رم. لاق مثاهرخا ىلع يأ يت

 : هلوق هدشا

 نبك ىلإ تاضخا مول. ىنبرقف

 ىلبخ ىلا ءافدلا لبح اهذرق

 لعنلاب لعتلا كوذح ىن ىذلا لث 3

 لدغلا كس ىلا رك

 ابو ينيب دولاب حصان يرجح
 تنراقو ىماهش نم دحمب تراطف

 اني ىذا كف رع ءانناو يلق
 انهأو ءافع ا هت هد

 لح رىعفوقونمري> ضرالاف * ىلزنااط ناق نئئش اش تلاقف
 ٌْ 0 ل يزارد مون 1 1 ا ا دنا رد ا عجل لحبالو جوه رغتفاوردأا ن٠

 0 حشاك ير وا يماقم ودع »* را قع سلا او تعا ع

 ىلخا ةبقر ىذ ريغ ماكتف ىب٠ * اما رتسلا ناح تح او لا

 ىلث» هلمحم سبا يرس نكلو
 لكشلا ىذ ةحاحب تانينظ نهو

 نت

 * بكر ند مط ينام اط تاقف
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 لهسيفو ليلدرب يف ةعاس فطن .* انل ينذبانأقف يوهتيذلا نفزع
 ةن

 ان

 اند نمود انرمصتحا اماؤ

 لمرلا اهم بايسنا نيسناو كانا 2# قدم ناك لت الف تلاقف
 0 كاد نوت نيتاييذلا نينا ا _ءا بالا اذ نيهفأ دقو نثو

 كتطاخمءاسنلا بطاخام هللاو ىلايللا سزحس اذه لثم هللاو لوقأال تاطخلا انآ تاي ليجلاقف |

 اذه لاق اذاف 0 ضراعي رم ناك يعضم ىمع لاق ريبزلا هللا دبع ونا لاَ ار ماقو دحأ |

 ةيماللا ْ هنم ا الين او ليه> نم رد ةنيعلاو ةسارلا ِق هنأ لاقيف اهلثم اذه لاو ةديص 92 ََ

 ليه لاق م رظ اردان ًاتب لاق دق مالك |
 ىلق هلئاقسح نه يب البتق * ناو لت ايف ىلباخ 0

 || يلهأة بقر ىذريغ ماكس ىم * اهارتسلا بناجتخرأو تلاقف رمح لاقوأ]

 0 قدزرفلا 0 لاق ىن 1 نع قحسا ن 2 ناؤذه 4 1 لاق اص 0 5 ) قرع ( أ

 هلوق دشني ةعيبر نأ |[ ظ
 لفك ىلا تاصخلا ملا ىف 0 0 اسو ينيب دولاب حصان ىو ب |

 هوك نأ

 0 2 نم كاذنم تنال يذلا نيتأ 2 امنا ىلل اذ ندا دقو نقف

 رايدلا ىلع تكو هياطخأاف ءارغشلا هتدارأ يذلا هللاو اًذع ىف قدر || دعا أ
 كَ
 0 ( ل نانآلا 7 00

 ا



 )٠هة(

 0 3 : 3-- 1 َءانْهلا نم راعشالا هده يفام ةيناتلإ قع

 لاق امنزو يف هلام 0 هتف ىلا :ليمح ةديصق يف 6

 1 كيس وص
 ىلبق هلتاق بح نم ىب البتق ار لح امثع اهف ىلاخ

  لضفووذزوعسوم بنرق : لهأو * اهلهال ًافض كالطا 2 تيبأ

 لج ىلا لييسالالخ كنع عدو *للهلانعج وجالا 2 قفأ

 ُ ىلقع نم تاف امل اهبالطنكلو * اهتباطام يح. ىلقع تكرت ولف

 ْ | تابالا يماشهلا ل نو تالا ن» ىاثلاو لوالا يفور ع نع يلع سولاب ليقث يفان شن رذلا ءانعلا

 ' || امو ثلثا يف زرح نإالنا ىكملا يي ركذو دبحل اهف هب يننييذلا اتا لقلا نأ معوو اهلك
 نع ناعرصنباب جزهث انا 00 0 ةابألا هلع يور مدلاورصتللاب ليقتان تايبآلا نم هدعب

 نع لوأ لبي قحسال امفو ”انيلا ن 32 لمر فق رو ِظ نال سماخلاو ل 16 ور

 0 ان تابالا هدا ىف زفعج نإ هللا دبع ىلوءريخلا عفانل نأ ع داجح 1 اه ءاشبلا

 ضيا لع 2 رعش 3 0 نط نال لوالا ىل, قثاأ تاي ا 0 هسا

 نيا فاح 5 تدأ 0 د نا تهرص نأ نوشاولا 8 دّقل

 ىلقع نعم تاق أ امباللط نكل و # 00 0 ع كر 1

 هل 0 رك

 0 و رس تدحت ىل »اغا رسلا فاح تحرأو نلاقف

 01 ىلتق ىلا باصألاموب ينبرقف * اهنابو يتب دولاب حصان ىرج
 82 : رك ذو و رهجاو قحسا نع رمي كَ 6ر1 يف قاطع له هر هلو حيرعم نب ل تارالا 0 هه ُق ين

 2 نأ شحج 5 ليقث فرخ كلام نك نا يمءاشبلا 0 هسا مل كلام ان هل نأ ساو

 0 ع نم شبح سلو ىلعسولاب ليقث يناث عرس ن الو رصنبلاب لوالا ليقثلا ن ا هيف ديغأ
 تكردأ لاق راكب نب رجلا نر لاق كالا ا نب ىم .رخلا ( ين ريخأ ) هتاور ىلع اذه يف

 عم نوتسحتسو تايبذلا ف هرهد لا 4 ًارعاش ة ةعمر يي 1 نب ردعلا تونر نادل رف ند هخع مري

 5 ا نا راشبالاو ه روش ُف رابتبالاو هن هدوع ىلحع# لاو 4سفت ع ند هريغ ند هب وحق مديبلا اوناك ام هند

 5 : ”تماحح دم ) رح ( لعش ملام لوقي نا راجل رذعفو هر 00 يذلا تاما لعم

 اا نب ديرملا هنغ نع ع ىمأ زا رذنملا نب ميهاربأ نع هريغو رمع هللا يل ع ىرخا لاق



 هلوق يف رمعل قع ع يبأ َ
 ْ ٠

: 4 7 : 9 

 نعالاو ودع لئادتق نود * ىرصا: + ىاتص ل 007 2
 رمت اذه من يطسولا تلاق * يتفلا نفرعتأ يربكلا تلاق
 ردشلا لحل لهو هاتفرع دق # اه 6 ىرخ تضصلا" تلاق

 متنا اهدشنأ دقو قيتع ينأ نيا هل لانش هتك لم ته :مرع نبال تايبالا هذ: 1
 هيلع تئطوف يدخ تعضوف ىل تلاقف ا ت تلق كوه نأ يقي نان كك تن اعاوا

 ًاففع ناك 2 ةاورلا نم دحأ ىلع بهذي م لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق يمرحلا ( يف

 نأ نع روض ن دعأ اندم > لاق فاخ نب دم ( ينربخأ ) دربالو موو فقبالو

 نباناك اولاق هلاحر نع قلد وملا قححسأ نع نافعولا ندع لاق حاص نب يلع ينادحو ىل
 هل شرفدقو كلما دع نيل نإ جملا نم فرصن | املف نيئسلأ ن ن+ ةنس يف جح دق عب

 لاقف كرعش نم ًاضش يندعنأ هل لاقف هيلا ساجو هم ءاع لسفر + اك نلحو ةيعكلا ظ

 تلقام لك نايورب اهو دلولا ةلزتع ىدنع اه نامالغىلو رمششلا تكرت دقوربب ك خيشانأ نينمؤملا يم |

 كلذازتهاو ديلولا برطف * ركش داغ تنأوا ل نمأ * هلوق هادقناق لعف اميل تاق كلاهمو |

 يرابنالا طا نب اص نب يلع( ينئثدح) هيلا نيمالغلادرو هتلص لزب حاف ماقىح هنادشني الازي.

 نب بعصم نع ىلصوملا مهاربا نب قحسا انثدح لاق نافهوبأ ينثدح لاق ةحاك بقاملا بتناك

 نفح هويع نعراكب نب رس ١ 52 لاق ءالعلا يأ نب ى 3 كا يريزلا دا 0 ١

 تل 0 هدو حا 0 رظف قافو سا 1 ةمير يأ نيت ا ||

 رادخالا 3 ونيقلا عضو يف كشلا خاج رو و ةحححلا تايثاو لاقتنالا ةلق ولالا ةنغ ءاسنلا ا

 را راصتحاو لزانملا لخبو عجفت 1 نمو لاذعلا ىلع هدايا و للعلا 5 وىلزالا

 رذتعي لو ة هي 1 2 مدقاو يا مشن .نآذو 2 زدتعا نآو ىروأ حدق نا ا لا قدم

 نا ىوطلا ساقولوقو لهسو باشلا ءام ريحو ريسلا ذغأو ريطلا مغو مونلا رس 3 7

 نطنو رس و بحل ع ردح و لش لا نع ل هقرطو ةعمسلا بلا او او |

 0 عنقو هبعص لكآَو هنطبل ءرهظ برضو ثيدحلا ىنجو موتلا كفو ا أو هريظاو |[

 اذه 0 هالاتق ودخاو ينم نهر نلغاو مونلا ضفنو 0 ىتساو هلبأق نلعأو ءافولا ن ْش

 و ةدشو هرعت .رفاحي صقدلك

 فب ١ وص :

 . اعنقتت نا نسحلا اهاهز هوجو * تقرشأ تفاسو اتق 20

 ىرخأ دعب ةيم هداعأ هراتاو سوماقلا يف لاقو ءروتاو ةخسن يفو | )١1(



 7-00 ”اضوأو لكأإ ٌؤرما نلقو * أ ا نآف حلا نطان

 0 0 هلوقدفصو نسح نمو مهاربا نع سن ريغ نأ عماج نالهفو يماشهلا نع لمردايع ناالءانغلا

 ّ الهص ذا لاتخلا قباسلا ةرغو * هتنسو هانيع ممرلا ن.٠ اهل

 هلوق هردصم باوصو هانعم ةقد نمو

 تس ومص
 التلاو ءامسأ نم عبرلاو #* الوملا للطلا يحن اج وع

 5 اله وب نأ دهملا مدا # هدم زلال ع دئأتن

 38 هنأ ينعل مهازبا نب قحسا لاق ا يطسولا ىرحي يف ةباسلاب لق يفان حرس نبذل ءانغلا

 0 كلذب هل وعدي يأ لهؤي نأ هيب نيسدملا ضعب لاق ريب زلا لاقو دهعلا م داقت هودعف لهّؤز م

 هلوق ةحادعا هدصق نهو

 0 فك هنأ كربع ع البوس ايزللا مكتملا اهيا
 لقتسا اذا لهسو #* تلقتساام 0 0

 هلوقعبرلاهقاطتتسا ل ورم نعرصنملاب لية فيفذ ضب رغالءانغلا# ةيروغيهيوربو

 كوم ظ
 البوطت ادغلال اقوشتحم * الوقو قبلان عبرلا الكاس

 المح كار 1 3 مهباف # وفحتن أذا كواح ىح ني

 اليست دجوواو يمغربو "ارا كلوا رمت او رالف

 : البيس تءطتسا ول ىه ركبو يوريو
 ال وونتبو ةلايد اوخاو # اراوخ اتمكن اهو ان ودك

 ٠ 2 قاطم قحسال دع الاو قحسا نع يلطعسولا يرجح يف ةبايسلاب عونم كدا نالمر هنف

 1 لاقر 3 ضوم "ىف يم هتتسن ت>رشدقو ليقث ىناننودمح نب سينا يب الديفو رصنبلا ير 2

 ||| هلوقبلقلا هقاطن نمو ءانأطخ ًافهيلغ رودن انك يذلا اذهنا لاقف تاسبألا هذهربرج دشن أ قحسا

 3 عومدلا لوقي امم ترك #* الاقم قيتع اف يل لاق

 عيطتسأال ب باقللا تحت * اهعدو ىميلس عدو يللاق

 وهودبعم ىلا بسن 00 ليقث ملا ىحبل هيفو لاق يماشولا ن ع يلعسولاب لقت يتاث يلذهلل ءانغلا

 : هلوق هنأ نع ندع نمو هل وحمام نم

 رباط كيلق نا ليح تبا وا *# تدعابت باررلا راد نا قحلاا

 رداتلال نم. لثك :ارستعو * .اهلاصو.عدق.لعجاو اح تمأ



 رياقملا هتدبع نم وأ ادلا هبا 0 نكي ل 'يثك اههو ا

 رضاحوه نمو ودين «هداحا © نكتذاف بابرلا تقاع سانلاكو .

 ردعل هيقو ورم نع رصننلاب لوا ليقث حرس نبال نع منا عد لاو تايبالا 1 ضع ف 1

 تايبالا هذهو سنحم ريغ مهاربا باتك نم نحل رادقل هيفو يملا نبا نع رصنإلاب لمر يد
 !| يف ام 2-1 0 را ايف مولكلو ىديلسالا قاورعف ١ نيد تف لا ىلاو اضيأ ريثك يللا ب

 رعشلاب مالو هل نم انداب 4 عجأ دقو يك رب را "0 لاق ءاسذلا 4ث ,طاخم يف هل نع حا نمو -

 هلو أ ودمتم وع تاسالا هذه

 .: هس وص :

 كاستل لوفا 00 اذايا بايرلا انيقتلا 0 لوشأ

 كاللس ا عض مظن 1 ضفرأ اك

 كاذك ةضحم ىوادعا و
 ةريسع نك قباوس 9

 ؛دصلا يف عطا ن ما

 ةاحلا يف هذ 5 ناو

 كاضر ىعاباو ىدواككم # هدد 11 ا

 كاقو(١1) نرقب يرازتنأ يفو * مكبح يف مال يذلا ت
 كادف ديهح فتح ناك ناو ة* ا ا ىلا مو

 نبال رخآ انْ هيفنا ليقو مك انْ هيف نا ميهاربا ركذو يطسولاب ليقث يناث حيرس ننال :

 هلوق هلاقم ةفع نمو عماج 1

 هن

 دع

3 

 كاوه اناوه ناو كيف م # الملا تيصع نك ك0 1

 كازأ ىح .نيملا ا رتل
 ْ ند
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 0000 -مملوصا
 ن ناقلا لتاقم تباصاو * مس م ويلا ىنداتعاو ليل لاط

 مع لان نمل اهءيلكت ىه * واو لئاهثلاو هحولا ةرح

 مح كلذ بوش محرم * دخلا لرش هلق نكي دحم

 ع تيغت ةعذلاب ..ىل ننل + اذه لا ذاك فصو اذكه

 مدي نم امهف 0 تسأ * دمدشق "هت نا :

 هلوق هلاقتسا ةلق نه و يم اشولا نع لمو حرس نال دال ع

 000 يو 8 8
 يباتع للقاو ممتلا كافسا * باوصلا ريغ لئاقلا اهءا

 ينانتجا لوط كل ريخلو *(9) يصعتسنا نماعاو ىيناو

 تاهذلا دنع زمغلا متاد * شغرهظ نعف اج ل نأ

 يدعت فوس ناب عا ىورو (”) مغرب ةياور يفو [| )١(



 باويللا عجر(١) مهفأ ملع * ينا تلقب لع ىل سبل
  يلامل ىنلكو موللا عدف * اهاوه ينيع ةرق امنا
 ..ةناردقلا درب سفن يد كا و تايرلا يف .ىماثال

 ”.بادكلا ريغ تحاكم يبر وه يذلا هللاو يه

 (”)بائتجاو مهنه برق دع * ائيلع ارط ءايحالا 1

 باطخلا يف ىتلخ تزع مث * 8 يو ةعاس(*) ينآبطاخ

 3 يبا دج دنع اهاوس ول * موصخل اهردم ينافكوا

 5. |١ كاتلاو يناثلا مث ردو لوالا يف قحسا نءيطسولا يرحم يف ةبابسلاب لرا لق مدر كل ءانغلا
 5 هلوق ةحملا هناثا نمو يملا ىحي نع رصنيلاب ليقت فيقخ دعمل هيقو

 ع ىلع الوقت تح مكقيفر هب الحرتال موالا ضعب ىلياخ

 مقسىلع اداؤفلمدبدب تفلك يذلا راب فاك نم ىليلخ

 من ىلع تعقو تح ينرغالو يلتاقم باصت تناكام ىليلخ

 يمرياذادويصيمرياذا ىقوم عداخب ىلح فا يتح ىلياخ

 مصعلا نم ر اونلايفدب ا فار ا و نه لياخ ىقريول ىليلخ

 دك لبا عب نااناو تنالت دعانا ىليا>

 هلوق نيقيلا عضوم يف كشلا هحيحرت نمو

 تيبس ومص
  مراع جرحتلا الول رظن ىلل 2 ىن« نم .رصخللاب اهيلا ترظن
 ةعرب حيباصم 3 ردع اق

 لفونل أم طرقلا يوهم ةديعإ

 اهتيقل م ولا فحيسلا اهيلع دمو

 نادم نأ دق امطتسا
 يجضلاب 3 || ىلع برضت ل مداعم

 هئام (ه) عيراسا هيفيرت راضن

 [نقك اذ ةمارتأ تعدام اذا

 ا اذا ىد امصلا 0

 ملاحتنت 1 اي الح كلتدن

 مثاهو سمش“ دنع اما او

 مداوخلاو اهعات لحم ىلع

 اعملو اههخو تحار ةيشع
 متاهيلا هحلت مل هحوو اهاصع

 3 اونلا قف الا هبداغت 3 ءاص

 5 ال نيت تنام 1

 ملاوظلا تاملاسملا نهو نعزت

 00 حيرسنإال اهبفو يكملانباو قحشا لاو ةبامسلاب لوا لقت دعا ءاقلا

 هلوق 5 ادع ةوالط نمو يع احلا نع يطسولاب ليقث ا 5و اننا قدسيا نع ءارصتبلا

 ظ بر يجرت اش يورو ( *) ىنتناع ىورو () بارتغاو يورو (؟) هقفا يورو (؟)

 ١ 3 أ اهوامو 0 ُط عيراسالاو (ه)
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 هآوه اناوه ىلا بيبح نم # 0 21 ضب .باقلا دواع

 ماوس شدغ نبط نس هللا يزيل 2 نبت ديعا تكف“ ير

 أ نا نرحب يف. غخ نآس
 هاضر يدنع ناف ينعطيلو #* انم ةلاقملا 5 نأ نود *

 هارتفا هاوه ىلع عيل اودع يش كيدف يب عطتال

 هانعام :ةرورض يريسأ ك * اياو ىناريول نم كا 2#

 ءارا دنس )الو هم دكا نو
 3 ا نأ نم هلا نكاد # اًطاامو سبحلا تيب يانتجاو 0

 يطسولا ليقت ىتان عماج نبال هفو قحسا نع يلطسولا يرحم يف رضنلاب ليقت فيفخ ديمل ءا

 نع يطسولا ليش يناث زرحم نبال هيفو ىلذبلل ىطسوا ليقت فيقخ هيفو ا لاقورمح ن

 نانْط رباح نبديعسو ىده لاتنب ةيلعل هيفو ىماشطا لاقو يس : ىرارمذام هلوأ ديل زاد

 هلوق لاعلا هحم نمو ىناثلا ليقثاا نم
© 

 دشن انكيم ت0 اذا دع يعمسأ نا كلذ ةباو

 0 دصش انب | ملا ال يلد 0 0 حارو 0 ان>رؤ

 دينكم ند هيغل ىلا يفو 0 2 0 ل ا انثعب

 هلوق لزغلا * هحتف نمو انناريح 0 طش * عم اف ىنع ىنغ نم ىلا ثايبالا هذه تبسن 5 1

 ادملح رخصلاس اين م ارحح ن 1-0 ان ىوطأ امردن مو قدعل مل تنأ اذا 1

 هلوق كادعلا ىلع 2 ا هفطع نو

 «٠

 5 سس وص :

 يئافك دقام قيتعا ف نأ د ىبىذلا يمسح 2 00-2

 ناسنالل ناطيشلا لدم تنأ 0 ىلاهنيز تت 1 يف د

 هفو ثدي يروماط لمر هيفو هنناغأ عومج نوم م قلطم لأ 0 نود نب م ينال هانا ||

 0 هعحعشل نسح ندو لكوتملا 3 يدع نال نم

 مرصن اف ليلا كدو يذ نه تءطقو د 0 أمريغ ن“ مويلا بيلا تك

 مدن ند ندلا عورسشب شاو ةلاقم * عطب نمهو نيخشاكلا ةاشولا تطأ 53

 ءوضلا ذا ىورو (؟) دصقب انب اليلد انيلا ةخسن يفو | )١(
 تييسيص سلسل



 (ةذلا

 م يدل حصان انلع قيفصش * 3 ا 1 يفانأ

 مكمل 5 ناكام ض»ب نع هرئارس * تحرصو ثيدحلا انثثايث املف
 مغر نه را ملا كل ى دف * "بذاك 0س نأ ىل نيم 9

 : . مدق نم تبلاو كلا ىدلا دك © ىف ىذا دعم نقلا مولدأ 5

 لظذا ١ كلاخرلا اميرس كيلا # اطوسر ناكو بتعت ملو تا

 1 0 حرم نبال هيف سنوي لاقو قحسا نعرصنبلا ىرجييف قاطم ىلهر حيرس ؛ 00 1
 الا دق ايراجلا ناو كوأ لقت رح الا هلع نأ ياقها

 : روم هل وق 0 نمو

 اقل سسراود تالح ناب * )١. اهيرتالاو لات فيصم تفرع

 اعزعز .ءاكحت و الب و هملاعم. *تادتقيقعلا داو نم حرسلاىرأ

 اهدعفم امدق ناك اداؤف 01 * امدع ما نريخ 5 ا

 1 يلع ولا ا لقت ىنا' ضيرغلل انغلا :

 تسس وض هل وق ربْخا هراصتخا نمو

 رجهف ارب 1 ركح) داغ عن كاي 1

 ودعت ةلاقملاو اردغ غابتف 3 * اهباو-يفلقت لسش 1

 1 ناك يذلا ىريغملا [كهأ اي تااقواها ردع تراشأ ضر

 ريغتي دق نادنالاو دهعلا ند # اندعب لاح هقل هايا ناك نيل

 اهو ةديصقلا هذه نم نيرخا نيتيبيف هلو رصنبا ىرجيف ةبايسلاب لمر حرس نبال ءانغلا
 ررغملا بحلا لوطا مدح دقو # ردا نارودىذقلباو

 ةققا رات سلا لاي اماون + مهو اماف مهيدابا تاقف

 ةعسر د يأن لوقو همام يبأ عال ت تاق لاق ىلضوملا قحسا ىن”دح ريبزلا لاقو رمت نع يطس ولا وح ل

 ردد ةلاقملاو ارذع غابتق * اهباوح يف لقت ل سفن ةجاحل

 هلوق ءافصلا هقدص نهو سام
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 0 اميلعي ف لزنو كحضفىعاشلا قدزرفلا ناريجن 2 الاقف .مدصقأ ىح رانلا ف ؟كررم نباف لاق

 0 ٠ انداحمو محو العفف ةعسر يبأ نررمت نيبو هيب اعمجم نا 0 م ةدم اورشاعتو هيلع املسو

 32 امف لوش يتلا هتديصقر مع دشن نا ىلا ادشانتو

 0010 فل داع بخو # يوتاانب تلابطاو انيقتا املف
 ' : هلوق ىلا ا ٍيَح

 قفدن'تلظو اهنيع عءادم * تقرقرتف اننيلخي ىكل 1

 قر ةبايصلا مح لوعئدل * قنعدال ينامحر ب اما تل تاق

 ْ قفر راكب يماعأف انمكلخو * ةعاطم تسافانعيتكسان اقف
 اذه لثم اولوَش ن1 ا هللاو ن- الا سانلا لرعأ باطخلا ) ان ود زرفلا حاصق

 لاق ريبزلا انثدح لاق يبرحلا ( ا ) فرصناو هعدوو ةقرلا هذهلثم اوقري نآآلو نسل

 قررا | مح داعم جح 2 ما نع نم رلا دبع نب ةريغملا نع قداس ابا دعم نب راخلا دبع ينبدح
 6ع

 مث هلءاسو هيلع سف خاشو نسأ دس و ةعيبر يأ نيرمح ينأف ةءيبر يبأ نب شابع نب هللا دبع نب
 ظ

 ٠ 33 دكا تاطخا 1 يدعل تثدحأ “ يش يأ هل لاق

 ش 3 3 يع ناجح 1 ال يناو 4 يرطا تقبع سل فا نووي

 2 : تبولقو رشعم. نم نع هل * تطقاست امتع فع يفرط لاباش .

 3 ظ بديل لاقي امم "”يرصا هافس * او 0 هتلايكتتمال ةنيع

 ا دكا ملقا ليك املا نسا # هل تضموأ كمان نم ةتقالو
 ّّ 0 00 دار دقو باف + هونذ طحنا َوَجَرب حور
 00000000000001 00 در داوقلاو م نالا لع + ىورانكلويتالسأ كتتلاامو

 ١ ينأ نب 0 دعاو لاق يعذحةلا نع ليعمسأ نب يسع انثدح لاقيعاز ,طاد#ن ماه ( 0 (

 || ماقف اورطموايلم اوثدحتت ضيرغلا هعمو نوبلاجرفنهعمنئدحتيل قيقعلا ىلا شيرق نم ةوسن ةعيبر
 ظ و نأ لار طملا نم .نرتتسا قحا هل نيدريو ةفر طع نولع اولظأف ةوسنلل ناتيراحو ضيرغلاو رمع

 2000 رمع لاقف هيف ىنغَأ تح ارعش اذهيف لق ضيرغلا هل لاقف نفرصنا مث نكس

 ّ :-حسصوص
 ايدو مكيف الاب * ارفقملا لزتسلا لأت أ
 ار دين اوحشلا يذل: قو + كاحشدقام ضعندل ت 1
 ارطع نا نيدربو ءاك *« اهاظ ذا نيبحلا ماقم

 0 ل نحرخ * انهوم هب ثالم ؛١ يئمتو

 بيط ينرلا ليس تاه اتيفلا ءارو نه نتحمل



 اةهل 7

 )١( ارفقينا رزخلا ةتسك ان: #*: انراثأ نيفقب نمقف *

 5 هدإقةم دان #3 انربر اًمعيسش ناتهتم

 | ١ لعتالا هلدمر د املا نأ ول ناقو نثو

 اردحا هل ثنا ا ناكو د انناحشأ صعل نإ ادق .

 رصنبلا يرخم يف ةبابسلاب ليقث يناث حيرس نبال ىلؤالا تايبالا ةسنخلا يف ءانغلا نأ ىلا نب 00
 نأ ناو ضيرغلا نحنا اذهسنأ يال ل

 ْ م ولا ىلهر جرس نبأ ن

 5 شبح لاقو: يطب ولا يرحم يف ةبان للان لمو يفتح .ذبرهلا نبأل اهقاو يلقبت ولا رخآ ليقث يفاث |

 يئادلا سايعلا 2 كح لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ( انربخأ ) يطسولاب لق فيفتح دبع 5

1 

 ا ا د قب رضح لاق ةشئاع نب انريخأ لاق

 ان اناناس * ةربغ قارهاب ان ورحم ناك ن مو 7

 م ناك ناوانو زحناك ناو # الكان ناك نالاكالا ىلع هنعن ظ 3 ْ

 نباهل لاقف هيلا اًنيضقرمع ىلا اب ُّ هل لاقو تيرا ادلاخ هعم رح قيتع يأ نإ ضيفا املف 1

 حربنال للاوكانتج دق ادغ بن انتأيلف كلوق لاق انتيب دعوم يأو لاق كدعومل كانتجح دقق تع أ ||
 ةشئاع ناا لاق هن كرتو ىشم مث قداص ريغ كنأ ىلع فرصتنوأ كلوق يفاقداص تال نإ .أ| :

 دامد:انندح "لاق ىعاارلخا دع نإ مشاه 2 ) ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ وه تيرألا دلاخ

 باطخلا ا ب هلت اقف ةعسر َِك نب رمت تيقللاق ينادمطا- شايع نبهللا دبع نع يدع نبميطا نعأأ ظ

 0 ء نافهينأ ن ء.طاص”نيلع (ينرتحأ ) هلا 00 لق هتف كرش يف فا لكأ |

 ناك يذلا لاله نب هللا دبع ىلع لزنف ةياوكلل 5 ةعمر يبا نب رحب مدق لاق بعصم نب هللأ دمع ن

 كلذ يف لاقف اي عمسف اميتاب 1 0 ناكو ناتقذاح ناتخق هل ناكو سيلا بحاص هل د |

 لول تدلك الإ شع نم: *:: كدلعا تقام ليات لذ ا 00

 لاله نال نياعسم ءانغو #* 0 تْيطَو تارفلا ءام ١
1 
01 

 اأو.دلاخ نب ثرطاو ةحبر ينأ نب ردع نأ هلاجر نع ع نع نافه يبأ نب يلع ( ينربخأ)

 ءافلخ ضعب نوعشي اوح .رثخ كلا قب كارا تحت نباوا ووك يق ع الجحرو يتاطصلا ةعيو١

 فص اوحلَوفأ عاشت انك ثرفعا كاف قارب مع | حالف فرمس (؟) اولزت اوفرصنا املف ةيمأ ينب

 ةير وألا ]

 عسباتيف ىنرلا وذ هانس نم قى د عمال لكلا 0 قربل تقرأ 1 0

 عقالاب قر ةاموم هماهم 2 هيودو ما ملأ لل تا ثرألا لاقف |

0 
1 
 نير هأ هع و هافتقا-ه رفقت و و هرقتقأو ضرالا رفقو 010 1

 سومأق هأ م 15

 ( ل نانألا 55



 عطاس 5 0ك 2 4 حيباصم 3 ناك ىَح كوش اك ءىكاإ

 ردع لاقف

 عئاص 2 00005 0 د انيهاخ ةؤيوملا ولاال ار

 ا نب مغ نع 0 انئادح لاق يناركلا انمدح لاق يمن (ينرخأ) ّق 00 ةانداو 0 لاق مث

 ل 2 0 اسلحو ه0 نا.يشاعب ة ةهعيير 3 ب رك ع تاثللا 0 نيتللا 0 2 هم

لا دمحم نب مشاه نع ان | هتنورو مدقت ريخ لدم 0 ذ مث اورطمو « ءايجلا
 2 تاسعا 38 يعازأ

 كلذ ُُق لاق هن | <>و ضارغلا ري ام 0 و ةيضاملا

 ذ 1س ورك

 قاعني س دلام قيال اهافس #3 ها كل 0 314 يفأ

 0 كي ايم رادلا 0 * انامز نه ىذم دقام هن ترك ذ

 قوحم انيلع 0 ا هب * اساحمو ءاشنعلا 0 0 ا

 قلاع اهقرب نع تخ هب د امك ءانكلاب ةانف ىذعو

 قرمشإاو نوعلا ى نعل ادب عض د 1 رطق بوثلا لاعأ لد

 4 #2 قرفغتي ذا نزح هرد ل 27 ةللدل 10 ءذب ع ندا

 ةا0 0007 01 رثثلا اذهند ةلاوتم تاببآ ةتس يف ءانغلا نا يملا ىحيركذ |
  تاسالا ةده ند ه سهاخلاو عبارلاو يناثااو لوألا 2 ىنغو ىد لودعأم ن ا ىماشبلا را

 : ماد | ولاقيمعو نابزراا نباو عبو (ىنثدحو) ى يشن || ةباور نك لفكر 2 ىلا صاقعلا نإ

 لاق يراقغلا نعم نب دمحم انثدح لاق ى هأ را رذنلا ن , مهأرب اكاد لاك دعت يبأ نب هللا دع

 زوحس اذاو ةيعكلا ءانش 57 0 عم ماد نب رءسمو 00 لاق ةئع نب نايفس ىنثدح

 تمل ل ه] لع كفوف رح 5 ىلع اهي 0 0 قفصي اصع ىلع كك ءاروع انيلع تطل

 ايندلا لعفتام لالا هلال ليعمسا لاقف تفرصنا مث ةلثسملا ىنخأف اهل ءاسو مالسلا اهياع درف هيلع
 اف لوش يتلا ةعيبر يبأ نب اموغب هذهلاق ىهنمو هللاو الاناق هذهنافر 1 لاقفانلع لبقأم اهلهأر

 دحر انك سمو ءأ © امل 1 موغبأي تنأ د

 هنأ يرأام ة ةينملا هذه بروال رعسم هل لاقف لاق اهنم لجأ 0 12 4و كراص رع

 رمع لوق. تايبالا هذه يفو طق ريخ هذه دنع ناك

 هد
 ان ةبر رغيف كنع » 1 ا كاش تور
 ءاوتلا كاوه نع نوف ناك * الهك كنيأر ذا يناوغلاو
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 58 ا

 ءالخو انكي سعو + * انأو وها عنا انج
 0 قطير تلضخا * امل لزملا ةلل تلق دقاو

 رح بانزلا دنع اذهل لس هذ تنل ند ل0 7 -
 ءادآ اهلا اهل صو اهريغ *. يثنال ىدا دما لش و
 ءادقلا حار نوف يا وا ناسإلا اه ناو قا لك

 ءاحرلا 5 عفا اما * ليش مل ناو الثا يد_هف ظ

 ناو نع || ير<# ف 52 فريفذ هداعإ ا :ا ةل تاق دقلو د

 نبع تنب ةمطاف ةالوم ةببظ يتتفحب تاق رب زا اجادج نق لا ا قحسأ

 دل ةعامأ دحاولا ا 5 اق يول نءاعص» نب 0 ةالوم ةبيهذ نع بعصم نإ أ

 ناو ًوانأ بعصم ن , دلاخ تب ةنيكس تيب يف ىذلا دينإلا يف ةعيبر نه |
 نإ بعصم نب دمحم ت تىء رم ل 7 1 ءاعأ قرد ار موعبلا امدحال كاش نابتغي ||

 هلوق ىلا يهنا املف تايبالاهذه دي لا يف مهعموهو ة عد ِك نرمع لاقت تلاق يدا
 ءامسلا ىلع يطير تان ا ةلآ تلق دقو 01

 دج ف تاو كرطاب كل عزت ركاب كتم تلك 1 تءاراع كاقف هللا تءجز مموتلا
- 

|| 8 
 نامل اذه ١ اذكع لاق ةع ا لا يف سدلو تطال ءاممشأو معزو بعصم نب د |

 يكن ع لا مالس نب دعو تلا نع قدحسا ن ء نائه لَم ا نب يلع ) ىربخأو ١

 : هلوق قي تا أ

 أ ءال_ذ>و 50 سدعو د اا موغبإب تنأ اذبح 4
 نبا ( ينري>أ ) لسغلل ءاملا كل نسي الح مالا باطتلا ابأ اي يني انش تيا ان ١١ تااقف |[

6 

1 5 

 ل ع نق نامل 0 0 ل كا لاق نابزرملا ||

 م 0 ةوسايفا ا نيرخ ا در 5 0 تت اماف مكسحلا نب ناومتنب | ٠

 كلذ كا هنلا تكا 58 5 ع 1 اهعضو هم 7-5 ال وسرروع 822 املق: ادم[

8 
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 امعاتباو اهليقف رانيدفلأ هيلا تعبو كرعشب ىنر شت نأ هللا كتدن تلاقف اهايأ هتف رب ًاهرتالا
 اف لاقفت>رو هتلبقف اروهشمنو ك0 ,مالهيابغ ل نئلهللاو اغلاقف هتدرف اهلا ءادعان اا

 اراطوالا ةما نم يضق دق * كا كا ا

 ًاراعم دما كرات ىداؤتف * جلس احا ةلقا را 006
 اراّتغاو ةحد نينموي لك * اًنيلءابد نكره اد( |
 قدس نعءيطسولا ير#<# يف رصنلاب لوالا ليقثلا نم طسوالا ر ردقلا ن 05-- 2 < نال هنا |

 نم لوأ لقت يددتملا ةّررلا هو ءاك نا هقو يك نا ع طا لبق 2 0- هيفو |
 أ

 را لحيف ىناغالايفام ارامعاو ةحح نيرهشلك انيلع اح ناك جحلا اذ تيل ةعياشلا ةياورلاو ||)١(
3] 

 د 5

00 ٍ| 
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 ١ ريع لوق 0 قيتع ىفأ نب دشنأأو هلثم هتعنص لهأو هتقبط نم دخال نبل ةمقملا رخاقو ءانغلا دح

 0 نرخ لاقنايز رملا 0 نرخ كقف كل ميل :اًسام مهملع لاعجي ن نأ مدانعن محرأ هللالاقف اذه

 |[ هده ىوبي ناك رم :نا ةاورلا نم .ةعانمح 1 أ نوع قعحرتلا 1 نيعأ

 تي لوش اهفو هجام نب ةيراج
 ع الهشل دا ومال كاذب نأ * الم ةديمح نم ىلقلا له

 اللعف لوقلا يبدنأ وأ اري> دمح * ىلوقف .تن اس ىذلا تلفف نا

 الص و تشءءام كاوس ينص اتسا 2 يا هللا ده_شاق ينبيلصو

 لوشإ اهذو ىماشطاو كلا يح عى نع ىطس ولا لقت فيفذ ديعل علا

 | ومرض

 زاصف 0 تنأ 3 * رخاز :ةديح نع.كل له ىلقان

 راق يجبمدو ردم ا * مجوم ةديح ير ذ نمساقلاف

 رداق ةدمحخ د_نعءام ىلع تاعف * يذلا ل 5 0

 0 قارفلانم ا نيب * قاذ ةديمح 0 ع

 .. || فافلا ىلع نب نسحلا ( ينرب>أ ) قدما نع رصنلا يرحم يف ةبابسلاب ليقث فيقخ دعم ءانفلا
 ها نع ذناورذ د ا نع قلمتسم ا سم وبأ يف ن/دح لاق ةيور مم نإ م مءاقلا نب د ىنثد> لاق

 00 3 اقف يزرع تيد 2 نع ينثدح هل ت 00 1 124 كاد رمعل يلوم ل

 نهم داحو نط ضرعتف ن حديح كم 8 3 ينب يراود ن م ةوسأ هبزاتحاف مول تاذ ك2 تنك

 اذهكال وم ثعباف دغ ىف تاحراخانا.باض(لا انأا نهادحا هل ت تعاقام< نهح> مايأ ةدم نهدشانو

 تجر خاف اب فتحا يلا ةركذنلا باطلا يبأ 1و عدا ةنالخاب نزعم ورحم: نلتفت ناكر

 مب الر هيل ني لادا اقف اموت الفقم افنطمل اقؤدنص”ىلا

 لج وممسا 000 اوذلك لع اذاو تاغ رككا و.تراضا|نم:ءوام وه اذاق 0

 د تورس دلاخ نب ثرحلا اهدحا ىلع نامظع ناريبك نانا اهفو كم نها ناح
 ع

 إ نمد وفرح سااىفنويلا يب هجوو كلذبر سف اهب 3 كد نوكت ة 0 2 الز ىلا

 ظ

 ْ دعا ولك اعدو ةندام نبا حلصا مث نبا َذ ذشو لع 000 لاقو كدحضف ة ةفخز تا 9 رد 11

 ل ةعيدولا كل مالاغاي تاه لاق سولحلال ون ا أولك 1 املق تواضملا كلت ف من | هل ْن

 عزف هءاطغ هنع 11 لا اهلف هن[ 4 ع ىذا جنب ريكلا ثرحعا يللا عفدو هحتفف قودن 3

 هيلع نم يلا هعفدف اد>او ادحاو 0 َ ىرت يح ريصا اديور هل لاقف هللا كا 0 اذهام لاقو

 و. حف ريذلاب 0 اأذهام كحيو هل ا ولاَقِ يلاذه 35 ةمسأب يذلا 0 9 مف مق زر تح 4

 رعب تك لاق يلوملا اذو : ينادحو كك هم ناوكحضيو الب وطارهدك ادب درحراع اولازامو هنم

 ةئالاقد دج ميللاقف ةح از وجع سس يح ىدإ ىلع نك يشي اموي جا 520 دقو

 أهو لوقأ يل ىلا هذه لاق 3 < ام داحن لعدو اهدتع ساحو اهلع ملف ل لدعف يافا تن اكو
3 
١ 



 دخقا ل 5 سم 5 5 ع 2 3

 7 0 7 ع 32 5 تك 6 1 2 ةنع

 (5ؤ) ها
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 رححلاو ماقملا نيب نيش * اهوسنوةلبل اترصبأ

 رقلااة سك انوه قيشع «انظقنامقاوناان انحاشم
 ردع ّق فا وعلا ندسفتا * اهفطالت .اط.برتل تلاق

 رفح يف تحاأب هناهمعأ © * انقرعل هل ىدصت ىموق

 :يرلوةعنحر طيسأ م مث * ىلاف هتزيغ دق اه تلاق

 رهسلاب مومهلا ينترتعا لب * 56 ينداع ليلخاي لب

 لمربتاكلانانسا امفوورهع ن 59 ولا لبق“ فيف> يفاثلاو لوالاو سداسلايف ع نئال ءانقلا
 نب هللا دمعل اهفطالتاهل برتل د تااقيفوهنعيط دولاب لمر فيفخ رجالا امهقو سنوب نعوهنع يطول

 2 دئافىلوم ديعس الو ضر أه ء ليقت ف.ة> لالدلل هيفو ىء ءاشهلا نعرصننلاب ٍلمر فيفخ سانعلا | ََ

 نت ب نشد تنااككلا نانسولا هنل تشي نم سانلا نم : ا هاما نعل و ليق* يئاثلاو ل والا | ا 1

 ىنأ نب نعت الخلا وبا: اذه اكاب تلاقوسلا ىلإ اهنأر تنلطأف امثداحم اهعم ساج و لاقديلا نائس []

 نلعش اهعاب نود هب 5 دق تا كَ كش نيلاعتف هنير نأ نيم :ك ناف دي 3 ا

 ءانان قاف ءاملا.كاق كيلا نحأ تارتقاا يأهل تلاقن رم اهانة نر هءاعنونعأ ن هو هلق |
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0 

| 
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 نيراهمو ىرا وحاحاصف ز :حاخلا ءارو نه نوهو>حو يفو نودع هحقهُق دام 5 هنم ترشق ِءامب هنقا 0

 تك اماث ينيمولت اللاقف نسا اذه عم كمفسو كب وجع عادا زودعلا هلاك لاقف نكحضب ناعحو 4

 ينندح لاق قايزازملا] تكلخت نب ها ) ينريخأ) ١ تارا اعف أ نوت وح نم تعوس ا ىشت 3

 لوش يأ تعوس لاو دل فقرر ٌْظ نب 0 ى نكح كاف يناذمطا ءالملا يب نب رق 5 دحأ حا
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 1 با رَ> 00 | نيف مقف »* انئح نولو حتاوح ثالث

 3 11 د دم هلا © دنغ تب يف دجام كنق
 1 ًاضيأ يكاداز نبا :لوقي هلو لاق

 لئاسل ءاحر اسدلا يف ق# و * (١)ةبارقفرسع لوا تم اذا

 خيشوهو ةيواعمناطاس ودا اعاهللاد .عوت رخل نب هللا دنعتنب 55 نأَن 0 اذهو ريب زلا لاق

 ىلا رظني لخدو هتفالخ يف ةيواعمج>و فانمدبعنب سءش دبعرادسنلايف هددعقب ثروو 0

 . || يح ةفالحلا كيفكيامأ كنطب هللا عيشأاللاقو هب هبرضيل نجح ثرحلا نب هللادبعهيلا جرف رادلا
 7 ]| ايثلاو يدنع ريبزلا نم طاغ اذهو(باتكلاا ذهل ؤملاق)كحضي ةيواعمج ركن رادلا هذه اطت
 0000 ب كار األ لغرب دواد وة يذلا تان وكت نأن م ههشأ ثرلعانب هللإ دبع تنب نوكمنأب
 ضارغلاتب ردقتناك اذاوةرطاموب اباهأ نءةيواعم نبديزي هلتق نمىلع يناراانح وللا هتءاعو ىنخملا

 .ةيواعم ةايح يف تناك دّقف ةيواعم تو* بقعإ تناك ةعقو ىهو ةركا ىلتق ىلع حوللا متو ربك يتح ْ

 رماهب بيش دقو ةئس نينامت وحم ةيمأ ينب نع ىلع نب دواد هلق نء نيب وكلذ نيبو ةريك ةأسما

 "ني دوا دهلتق يذلا تح أ نكن فنكف امقهر عش سابع نا هللا دعدشن أوةيواغمةاحيف ةعسر ينأ ُ

 ةبارق زمر, فرعي مل تم اذا ةخسن يفو )١(



 (مخذ

 7 هادم هريخ يف أ رولا فرتعا 0 اوما حو نالع و هللا دعاك دأ دقو لع

 نبدو امدل» كاتو نمكوقن هب وص هبا ١ لاق نم لوقف رييكخ يشوهو ةداممتفالخلروأ تا َ

 3 دخا نع ىلع قا ,.نسخلا هن ينربخ أناظقيلا ينأو يلكلا نب أ لوقهتاق يذلا لوقلا اذهو لعأ]

 ىمرخلا فرحا )ني رت رماا لهأن ءةعام هب ينئدحو لاةناظقيلا نأ نع ين,ئادملا نعشررملا || َ
 ا ىموزخعملا ماشهنب مهار .أ نب ةملسم ينحل راكإ نيريبزلا اند لاق ءالعلاي نأ نبا[

 او ند ع 0 نب يلع تشب ايرتلاب انهم ل 1 نا هبخأ هنأ ملم نب َ 00

 د هن ناكو 8 ف صأ تاكو اماعو الاج كلذ ةضرع تناك رغصالا ها نباآإ

 فئاطلا نم ةبك افلا نولمحي نيذلا نايكرلا لكشف هسرف ىلع فئاطااب تناكاذا ةادغ ُك اهلع | ا
 دنع تعمس يف قالا ع انف رطت أ ام لاَقق مهرابخا ن ّ هلكت مهضعل [موب تلف مها راخنالا عا |

 لاق لع طقوس دقو 2 || ُُق 0 ء ملا 5 شر رو 5 نم ةآسعا لع ايلاع احا صو 7 انتحر

 4هض 36 كفكالعلا للا هيهحو ىلع هلسر 0 هحوف ةلياع اهم 1 كلذ لق م ناكدقو م لاق برثا رع[

 فوشَش يه ودل موون "٠ .دقوايربلا ىلا يبنأ يف عوق ويقول نشا يفد ادك قب رطكلسوه>ورث ءلمأ] | 3

 هللاو تلاقو كحك اهريخ 0 مأو ايضراهاتذا اهعمو 4 4مم هع ةءلس اهدجوف فاعل هلأأ ظ

 : رعشلا اذهكلذ يف نمع لاقف كدنع يلام ريتخال ينحأ نأ
 هلكت عبطسي ول نيبو * هتدهج امل يرملاتيدكلا يكشت ٍ

 امركرو ناينأل نادك يمرلاو + هلمإر نى دو ا َ ام ايد 1 ىلع ناهف * ةرق نيعلل قلا.نا هل تاقؤ هد« 0
 املس هللا:نا انرق لقأ مل نيل # قجيمتقراقويرفو اذاتمدع |
 قوفولاقف ةعسر ِك نب ومع بفض مك ايرتلا تناكأ ةقلتبم نإ ترواذ تلف مهار .١ن ةملسن لاق أ ا

 سق نب هللا دبع لاق م هللاو تناك ةفصاا |

 لاخر! قلمزارلجحأ نمنح © 1[ نمو انرلاو حلا 0
 00 دولا ضيع قلع < ارلا قالا 0 ناملساي َ
 ىلآللا كقاثم ابنقي م * ركب رحيلاهاتع نم ةرذ أَ

 لادكم نداب قوت> ىلعرسلا نم ماخسلا رزّملا دقعت ظ 1
 هب انثدح ايف راك نري امم ؟ درر نان 2 راجأ هلا ذا ن# هرب> يف قحسا لاق أ

 ناش ديع نب ديلولا تيةذطاف ىلومحتلفا نب رمع نب ىسوم ينخدحلاق ءالعلا ىلإ سا
 للادعنب ثرا نا قيتعىلا نب ىلوم لالب ينئثدح لاق درع ن مر دبع نب ةريغملا نبا 3
 هتلئاسم وهمالس ي خق املفةءم انو هيلع فقع كا نش أ" هانات 1 مدق ا نب شايع نبا ا

 لا (1)ةنبلب يف هتكرتلاق ةعيبر يلأ نب رمعباطط[ انآ تكرت تفك ل لاق نأ ْ

 سومأق هأ 4ع هاقروةعس يأ٠ انلا م نئعلا نم ةينهلب )01(



)845( 

 اهف لاقفةيعا خلا فلخ ن ,للا دنع تنب ةلهر تحب لاق كلذ ينأو لاق

 اننعاظلا قراف 0 ا ايهر لاخلا يف باقلا أ

 اد كارم سيما ع تلاقو تدهن 00 تلق
 ائيح 5 0 هلق * انك و قارعلا ارك اس نه ص

 09 لان رع نا ىع تقنأ نق كلاش ذا كاقدص دق
 "انك انه امو ني تقلا كافازض .انأ ىو

 : ايف رطال ةار دفق * تعلو قولا داوم

 ' ]| امو قاثلا ف قغو قحسا نع اها رحم يف ىلتسول 0 1 د تا رألا نقلا فد وع
 ضارغالهيف نأ شدح 000 اب هنع رصنبلا ىرحم يف ةبايسلا وأ لق فيقخ حرس نبا هدعب

 دقو هيلع ىضغ تناكو لفوت م مابا اممغلب ايرثلا كلذ غلف لاق رصنبلاب لوالا ليقثاا ن د اخ

 هلوق امتدعنأو لفوت 1 ةهج نم اهغلب ىحايرثلا نع هربخ ا نع

 انينعاظلا قراف موي ًادصتقم #* انيهر لالا يف بلقلا حب أ

 هسفن هنف نعال و هنانع نم نئالو هواش نم ندرال هل تملس نئلو هناسلب عنص حاقول هناا

 هلوق لا ام

 ظ

 ظ
 ظ

 2 001 كلاوس دمأ © تلقوددصف تأنمتلت
 هلوق ىلا تغاب املف تفو نا هتباحا دقلو حام لاسل هنأ تلاقف

 00000 ف ليف < انكوقارعلا يك اش نم نمي
 هل وف ىلا كلب املك ةيوللا هيرمع ثلاق

 ان وش ا 1 نأ ل تلك أف ف تلأس ذا كائقدص دق

 ءالعلا ينأ نب 0 1-01 2 ا دحاو ماقم يف اهدنعام ر 0 ءاهرولا هّتمر تلاق

 ض رعت تس اح نب هللا دنع تنب ةلمر نأ بعصم يم - لأف راكد نب ريزلا انندح لاق

 ظ اف لاف ة ةعسر 0 رم اط

 انينعاظلا قراف موي ادصقم * انيهر لابخلا يف دال ا

 ةديصقلا هذه ىف ؛لاقو

 اد 1 سدو ع تلاقك ةاتفلا نصر

 ن0 نينطاق هلبق * 0 كاع

 ان وس * .نآشر 2 3 0 0 تلاس 5 0ك دق

 ع

0 

 7 تاحللعلا ةحباط 2 صو عم | رمعم هليأ كينغ 8 رمح 0 ةحئاط أ هذه ةلمرو ريب زلا لاق

 م راع الدقلا و نأ و لاقو كلذل ضغف ارك كاملا هذه تغلف لاق يعا 5 تفلح نإ هللا دعنا

 للم ىلا نهب غلب تح جملا نم هرعش يف نوقاسف شيرق ا



 0 8 ملا يدا ع ا 10 مد 0 4 تا ويرج و م 0 2 نرد
 5 3 1 0 ٠ ٍ يفصجل

-_ 

 (مه) 0 5 8 ١

 اهوأ يتلا هيديصق يف هلوق وهو كلذ ىلع لعدن لهذا قتأمأ|

 لاو أ ذم ماقملا تاسراد 3 22 نه داكخلا كانعام أ

 كس وص 1 بول
 لامحأ ند ا 00 0 + ٍ ينم رعبا تناق لمات مث 8 ا

 لع نم هةيشع تاطباه د 0 5 مثنافسع نلق

 يلاوتلا تاّقحال 0 8 تامظددم نهو تاللءقم

 لالمأ نم يتوحلا تاكلاس © دوغ نم ىرشلا تاس
 لاحرلا رودص مع ع ثر.ح ع 8 ما ي وتذم هللا تف

 يلابرس ن م باش هلا ديد>و ىلق ةنابأ نم نكاد بح

 لا 5 ةصخر ءاضرب ل 8 5 مو --

 لاك ا اضلاو لولا عك هال سا قا

 يضاشطأ ف دف شوو فرخ نء يطسوا !اب لقت فيقخ لوالا تايالا الثا يف عرس نإ ع[

 كلذ يف لاق رمع ايرزثلا تر املف اولاق رصنيلا المر يببحلل 07

 تاكلاو اهتم طرة ع 2 يذلا ىلا كرج و 3

 رح عمو ءانغلا نم اف هام 2 ر 30 تابآلا هذهوأ د حا د ل هلوق قا َّ 8 ملفا 3

 هللا دبع نإ بىوصم لاَ ه روش يفر اه 1 يتلا ةلمر رب ا كول امهسب قيثع يبأ نإ حريتلا

 رهعم لب هللا كيمع نر اهحوزو مسخ هدمسدح كا ةمظع ه>ولا ة هةمهدح ةلمر تناكو هريخيف |

 2 جراو ط يراك يفت اعف ةشئاعل اموب لاق امهدب عنو هللا كينع تا ةحلط تن ةشئاع جونو

 3 م كنا 7 1 ةغئاع 2 اق 0 ةعا حش اه 0 0 تع انك ك كيدف دف

 ةعمر تا 0 0 را غلب 1 لاق قحسا كَ باوةعل 2 وصمم لاو اولا (عجحو نع 5

 ان رااذلل ءيدل رد رون نك هل رمح دقوا ور دلو 1

 ع سا ايرلا ن 3 ناخ يبأ نا ركذو ةأم مو كفل اج ا هدفصل ءائسد عشت 3 5 هيذك أم هلفأ تاك

 :كملهأ ن 0 م اهوبأ ناك حج ىب نه 5 1 1-7 هلاق دعك اذهنا 3 نإ نع ء-راك نأ ساعلا

 نان اه ىنقنف ترك دقو اع , ينأك اهوبأ لاتق ان راج مل ةيراح هل تدلوف 3

 1 فئاطلاب .هل ةعيسض عابف كك تّقاال هنلأو نشرك ءانم لف امك اهمسإب هونواهحضفو ةعبو]
 تامو ا ار ءانض لح نم هع 5 تاثلو ة4عيص كانه عاتب .أو | 2 ماقأف ةرصبلا ىفأ هتنبان لحرو 5

 تلاَقف الخد 0 طاع الو ل اب أ ترو الو م رصح 6-2 يب 0 555 5 0 ا 2

 لإيلا 0 ف تقال هللاو مرجال ت تااقف ا م دالبلا يأ نمو نح نم ءادوس 0 ةيادلا ١



 آ 000000 0109 ملكي ربع ناكو حلا مانأ يف تجر و رادلاو ةغيضلا تعابف ةبيرغ هنف انأ يذلا
 |١ جابدلاو عوطقلا اهلع ءانخلاب ةبوضخلا بئاجنلا بكريو يئئولا لاخلا كلت سيايو ىلحيو ةدعقلا

 و | ىتاتيو ص ىلا تاندملا ىتاتيو تامرح قرع تاذ نيبو هن اف تابقار ءلا قلبو هل ليسيو

 001 ةيراخ ايلاداتت رمقلا اناك ةب راج اهف ةف ةوشكم ةبق اذاف تايقأرعال ًاموي جرف 0-0 ىلا تايماشلا

 تع كبعت هللأ كاطأ دقل تااقفةلاخاب تن ا نمو 5 م ءادوسال لاقف(١)ةحيسلاك ء د

 || نم نحن تلاق نأش ا أ ع يمل اعلا نمد . ماعلا اذه لأست
 ||| ترظناملف كحضف اندلب ىلا انلحرو. ٍلصالا ىلا انمجردقو ةكف ًاعذملاو لصالا امأف قارعلا لع

 0 اوعي :ةرع ولاق ةعبر يل نب رمع تلاق انأ نمو لاق كانف ىعدق تلاق هيتينث داوس ىلا
 ّْ كو أعناق شيرقل الإ تسل يلا كننسو كنش

 ارت كاز دما ع للف وتدصف مل ام

 ايف لاق رمح ايرث تمرص املف لاق هل تدلوو اهجوزت يتح اهب رمح لزب قش تايبالا ركذو

 وولي
 باتكلاواه رجوباعرذ تقض * 0 لا ل وسر نم

 يناصتغا ل أذام موو * ىلقع كسملا ةحاحم يناباس

 بابشلا ا قدا مدأ يف 0 كم يو

 0 تعال سن قم * يداهم ةاهملا» لثم ا

 تأ لاول دلاو رطقلا ددع < (9) اربع تلق اهب أولاق مث

 يملا ( ينربخأ ) كلام هنأ نا 1 دو دوزع نعارصت اب لوأ ليقث فيفخ ةشئاع نبال ءانغلا

 ديلولا تن ةطاف ليغ حلق اب رح را نمؤم ين ”د> لاق راكب نب ريزلا اثيدح لاق ءالعلا ينأ نا

 رمع لوق قيتع يبأ نبا د لاق قيتع يبأ نبا 3 لالي يرحل لاق

 باتكلاو اه 1 * يفاف ايرثلا ىلا يل وسر نم

 نع ا ندا 1 قوخأال اد مرجحال هون ىنودار ] يال نع فا نا لاقف

 يرتك اف امنوركي هرف مط بئاجن مهقرافت نكت ل ركب نيب ليلا يف نم موق ىلا ءاذ هعم تضهمنو

 امأ كلو لاقف كيلع داع بعدنا دوا عش ودعاة تاقف 0

 تلقفا ديه ثأ ريس راسفىرخالا د ثكِكرَو اهادحا 5 مث مار كلا قالخأ ني سيل ققاكللا نأ: تلع

 "1 اكاد ف أضفني نأ دولا لح ردابأ#كحو لاقف كتوفي سيل ديرتام نافذ كسفن ىلع قبا

 مو هياع ملسو هيلا جرن هبابرمع ىلع قدف نيمر# ريغ اليل. ةكم انم ءدقف ايرثلاو رمع نيب عدصلا مث نا

 انعم نك رد ةنغ لاش يِؤلا كلوسرانأف ايرثلا نيبو كب ا بكرا هل لاقف هتلحار نع كمي

 ليقو اهحمأ دارا ليق(؟) حايصم هأ ةيصقو بصق لثم ةحرسةدحاولافورعم زر> جيسلا 0

 0011 اعدام لو ةلغؤولغ يأ يارعاح ابحأ تلق ارم تاق ىموابحتتنأ يتأ نيج هلا



 ( ملاذ

 يأنبالاقف امن ؟ءالف اهحالصال 0 هل ىلطت 20 لفوتم ا ناكدقو تئاللا نيدقو || ا

 كيلا ارذتعم هني مل باذبب كال افرتعم هب كني كيلا ةنيدملا نمرفسلا يناشحدقرمع اذه ايزثال قي ا

 ندخل هاب  نولعش, الام نولوّش نيذلا ءارعشلا نمهناف دادرتلاو دادعت 0 ينيعدف كلا هاسأ نم

 ةلاسا يترمع دازولخر حج م ينأ نا اطرد يف ةكم ىلا ؟وهلمحاو حلص

 تام نم ٍلئاقلام ىقحبم * اهتعدذا لفوت مأ تقهر 5

 باطخلاوبا تلاقيئاعد نم * تلاقف يال تلاقي 20

 ؛ باّوَتلا نسح نوجريلاجر# يلاءاعدلا دنع تباجتساف 5

 لفوتما ن تلا لاق توج اع رد | عدولو قينع نأ نبالالا لفوت 1 امعدامو ميا لاق |[

 0 نيحي نوح كار يباع هلوق نع هتلاسو ايلا نيترطان كإ ديعدلو مأىه لاقف |[ ٠

 انك لاق رصف نب تحل( كيبل كيب تلاقف مرحلا لعفب م ب ءاتلا يف تررك لاقف 7

 بيصيالف ةماق يهو ءام ةرج اهلع بصت ايرثلا تناك لاق نييكملا ضعب نأ همع نعراكب نب ريزلا ||
 انتدج لاق ةيش نير انثدح لاق رصف نإ بيحب ينوحاو انرجح لش سا ماظا 1
 يبأ نا انآ اخ هي هنق لاقورب زلا ل ذاماوحم ر 5 ع 7 عم نيكه ايرتلا رب ى * نب د ناسا 1

 نبا تلاَف رعشلا اهدشناو ة ةعمر يأ نب 0 لوي ا لاق كتحاحام هلأ تاسرأ ايرثلا باس قدعأ]

 ينأنإا ىلا اجاررك ملوسر قدانا ع كسا ا لغشيف نحيو غزت 0 2
 نب بوقعب يندح لاق رامع نب هللأ دم ع نب كما ( ينثدح ) امهني ٠ حاصأف ريش مراح 2 ةعبر]]

 هت وومرنج مج هجري جيو

 ناسا نوح يحملا مهاربا نبةللادبعينثدح لاق يزنعلا قا نب مهاربا ينثدح لاق مهن 0

 ن نمؤمن ع نسزلا 0 ْش هرخلا 3 ا ةياعا نإ بولا 5 2 نع دامح نع يل نباأإ

 0-5 نيا ىلع لزمف ةئيدملا ةعمبر 3 نب ردع مدق |ولاق نارمع نيزيزءلا دنع نإ حافأ نبرح |[

 ب لا ىتاتسا املف 0 نمحرلا دبعنب هللا ديعوهو 3

 تاتكلاؤاهرح اعرذ تقص » ىف انشا ىلا لا 7

 وهو تيصني مضلل ناك اذا يع جرْخت ىريغ كاذاهغاب نارح ىلكولم لك ىرع فا 0
 ناي اط لوقت لاق فا ةام دا مأ لاقاثيش ىماس ىلا عدونا لاق كيبل لاق نجح األ لاقف تقاو |

 تاقف ائشاملا عدونا ىل تاقف يب تيوب كنا قيدصلا [إ

 ريدج كنم مزعلا ناسحمب تنأو * روبص تنآو يعاس نع عارضا

 ريطأ زاجحلا وحن قراإب انس * اديزارياطاان.قاخأ موتدكو ظ
 ابعالضأ أ قف 301 تداك ةرفزإ تاركزف ةلاسرلا اهغاب أف ةيرسسقلا اطلاَش ةبررقيف هو ىلا رق لاق .
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 ىظفتحاو لزطاك هب هيفرعو

 هظف# هللاو هب يدهع ناف

 الحرلا ىضغت نر ةبتعم ضعب َْق

 الدنا + ناذلا لادا

 الذح ادع ند اعل كام

 ال زه نمبللا يذىلع مم سيلو #* فاطليق تغابأ دقاف يممسأ تاق

 اللعلا مدعت نل امنأ يرا دقو * اهرذع الالخب هب تدارا اذه

 القع نا ريغ اداوف داؤفلا الو * هيا نم الا بلقلا يم-ام

 البي يءاايتفا هب تيتع اف * هب تينا كاف ىلا ثردخلا اما

0 

 ةتصق تلستوا تنتعأ انتعا و

 د6 1 6 لا ا 6 ا

 تشحوأ هاوند يفو ترآ ١١(

 الا نكت يب ورذتعافهنع ايرثلا غل انام لع هتءاعو ةلاح نع هتلأسو هيلع تحأ ف هلك اهتتضا+ تلاقف]

 :ةيي نر ن ملطح ا
0-0 



 ال اذا يناولا حماكلا ةلاقم“ هه تيلعدق تبفلاب اهب تعطا نا ام
 3 اللز يب غ دق هلأ يربي دقو + هتطحس اهف همجرأل يأ

 0 رمصأ نب:بيبحو 1 اوربا دنع نب د (قرخا ) هرعش يف راو دك ةليوط ةدصصق هو

 ]| ىلع نبديبع معز لاق ى نب دم اناوخ لاق ةمشنب رمع انثدح اولاق ناز رمانب فاخ نب دمشو

 اف : رعش تاسأ لق ىل لاف ضن رغلا ينانأ ايربلا تنام امل لاق ا , ريثك ينبدح لاق

 تاقف اهلا لع

 تسل
 انياحكتف تيك دمر نمأ 0 1 كلام نيعاي الأ
 انويعلا بأ هلثم كوحشف * اب :> تنأ 1

 يئاشطاو يملا وو ورع نعيطسواابلوالا نداحاو : 0 نيذهيف ضرغلا ىنغ

 دبعبس نا راجل ديعينثدح لاق راكب نإ رييزلا ان ا ف يباهملا رص "نإ :سدخ ( قرد مه ريغو

 ظ ١ رعص نب هللا دع نب ةيلعت نعد دج نع هب 0 نع للادبعينأ نب بوقعي نب مهاربا ينثدحل اق ىتحاس 1

 3 املع هلقع بهذف ةروص هللا قل د مع هش رش أ سما ىلا فاوطلا ىف رظن ةعمر يبا نب مع 0

 ا ايف لاقف هبجت رف اهلكو
 ْ كس وف ظ

 حوش ةريغم اهنود يلا لع * انحرطتقالبذ انب رحم ٍ

 حور انل تسمأ ام كلذ 0 #7 0 4 ا

 / حيرابت :ىتاأ يذلا تسع تل لب * امنو 5 ادا د

 00 حيشلاو موصيقلا امناعش ضرا #* اطزتمنود ىمع تائب ىدحأ

 ا لآ ال راكأ ال للاوالك لاقت هلوتهلع ركتسهناف كج و راهديرك ذا اظليقف هنمتعزط هرعش اهغلف
 ىلعاموي ادغهناث هبريض نمرهدلا برضف حم رالاماعط هلعجاف ًاملاظ يمسايدونناك نا :مهللاتلاق مث هللا

 كلذ نمتاموهبمروو يمدف اهم نصغ هشدشن حرلا تفصعق ةماسا رتتساف لزعف حر تسهف سرف

0 

 7 ةهيسساو ا نا را م

 ينأو هيأ نعيلكلا نبا رك ذوفانم ديعنب لفون ىف 00 + انآ قكو كرس نب هللا دينع وه

 رفا د لاق يره ل يلا دع كيده( رخو ١تلطملا دبع نب ثرملا ينيلىلوم:هنأ نكسم

 ا او ) ذكم هلؤمو ثمل ينل ىلوم جب رسسنبا لاق ناسغ وبأ نير الح لاق ةيش نب

 لاقف جيرس نبا نع يهللا ةب ةلمعر نإ نسا ت تلاض لاق 2 نو لاحم يدع نع ء ىحي نب نيسحلا

 ا حمرلا ب 0-2 0 ينتيلاب * اه 8-1 الاذأ تحس 0

 سعاشلا لوشإ 3ع ىف يفو موز نب رع نب هللادبع ب ٌلياع ينباىلوموه

 داسف ىلا يذئاعلا حاصو * يذئاع كناف حاصت ناف



 ثرحلا نب نيسح يبأ نب نمحرلا دبع ل لفوننب ةملس لاقو قحسا لاق أ
 ع

 0 نع زيزعلا دبع نب دما ( ىنربخأ ) فانم دبع نب لفون نيثرحلانب سماع نبا وأ لفوأ نب

 ا مدآ ناك حرس نإ ناصاعلا نب ديعس نب ةسئعنب دايز 5 م | 07 لاق يندملا 3 |

 2 ناو ةكسمو ةح ساب ناكف 8 ل ح 5 لبقأ هينيعيف1) 0_3

 0 0 اعيمم الإ ب ل 0 3 سنان 0 ب بالا هدو بقليإ نسف را اننع | 1

 ين ناكو ءانغ سانلا نح يرش نبا ناك لاق نكس فأد هنا نع يبكلانب ا لاقو ههجو ىلع أ
0 

| 
|| 

1 

 دنع نب ماثه ةفاللخ ْ تامو هع هللا يدر نافع نب ناي ندهز ّق ىنغو تباضقب عفوبو المن م

 نماس رك ةلخ هربق نا رثددو 4هق كلذ لكم يور يبمالا ةبتع نب نسحلا ناكو تحتل

 ١ نب ديبع ناك لاق ناجحا اص ن ع ىدع نب معيطأأ يي ىندحو قحسا لاق ضاع و !ناتسب 2

 [| جيرج نبأ تع.سيلذطأ ةف طق , .ةرامع لاق قحسأ لاق" ءانغ يانا نسحأ ناكو 5 لها

  1نع دايزنب مهاربا ينثدحو قحسا لاقديسأ نب دلخ لآىلوم ةكم لهأ نم جيرسنب ديبع لوقا
  1نامع ةفالخ يف ينغوالوح نوكي نأ عام الولح لبق جب رس مع نعيفناك اق ورا تن

  5يش نا امفنوكيف ةيكم ة هج سلب , ناكودت حيف و علصدل ناكو در نودي دن تاَمَو 0

 نعاني وراهف 2 نا ناك يني.دملابوب.أ 2 لاق اك 39 0 نم بضغي الوبايلا هحبو بقلم | 1

 هل وح يريال تح ههج و ىلعةعا ةلدس نع * اذاناكو 0 ثن كن عدنج يف 00 نك لانم ةعامج 1

 يادحو قحسا لاق ماذا ام تا ديل هيلع تناك ودوعلاب برضا ناك هنا ليقو بيضع عقود '

 نم لوأ حرس نبا ناكو سرفلا نادع ةمّرص لع ناكو 2 ناد وع كارا قرش ينااإ

 بحأف ةعكلا ءانبلريبزلا نبا مهب م دق نذلا جملا عم ءآر هنأ كلذو كب يبرعلا ءانغلا لع هب برض :

 قحسا لاق سانلا قذحأ ناكف هب 0 يئانغ ىبع هب ب رف نأعرس نبا لاف مث وانغ 1 كغ 1

 ةشار.تحأ دنه همآ لب ليقو ةار اط لاي بطلا لال ةالوه خس انا زلارك ل 1
 كك عطقشا دق رفعح نب هللاديع ةاقو دعب 2 نبا ناكو بطنح نب بلطملا ينب ىلوم هناليق مث نذ 0

 اههو>وو شيرق ةداس نه نك مور ددحأ تطتح نبىلطملا نب هللادنع نب بلطملا نب م كلا[

 نبا ناكملاف تايد هو ناكمرف ُ ةعلر أ ءانغا لصأو قي -|لاق جحس* نب | نع ءانغلا حرس نا دحر 2

 كاذب قر ةرامع 0 لفوت 0 ا لاقو قحسا لاق كلامو كيعم نامدملاو 0 ناو 2 5

 نم رادع ن 5 هللآ دبع هال وم ن , ١ نات> يف ءانغلاب حرس نب هيف روش اموي نأ انتن شم نع تتيح نم :

 نيزديال ةح ل ان نيطالهللاوف ةفلكلاو مزعلا نا كيلع يذفذ مالغلا م ال لاق نيسح يبأ 0 3

 الف ءانغلاب ملام ناكو رمعدق ناكو ةيرملا نب ماشه تلاساو قدسا لاق هيلع تم زعامالو هب تح :

 جسوكلالا+ غاري لو ضراعلا فيفخلا وا الصأ هل ةيحلال جسوكم طلبو رسكلاب طاتلاو ١

 س وماق ها ىش نيضراعلاب ام وأ نقذلا يف هتيحل وا



 3 0 بحأ تاقفراصتخالا مأ ةلاطالا بحنأ ىللاقف ءانغاابسانلا قذحأن م هلتلقف هيف يرابي
 ن. :ر» اًوص نسحأ م اا ىلاو ةالصلا هيلع ينلادواددعب ىلاعت هللا قاذام لاق كاوش ىلع نأ يذلا

 5 ٍِظ و 0 اذا ناك ادعم نا كلذ ىلع كدي وداع هم قدح ادحألجوزع هللا عسل مع

 3 نع يندأل ب :اكلا دهم نب سنوي تكردأ لاق هاب أ يندب مهار قت اولا يجيرسم م وبلا انأ لاق

 || تلق ىحي وبأ لاقف ءانغ سانلا ا هل تاقفدبعمو ضيرغلاو زرحنباو جيرس نبا ةعبزالا

 ِ لتخأ تاق. تلدحا تئش ناو كل ترسف تاق نإ لاق كاذ بفك و تلق مأ لاق جيرس نب ديبع

 || لاق ةظحح رفعح 9 ني ) قرح ( ويقيم نادال كل ين 10 وم باق لك نه قاخ هناك لاق

 ةليأ ىلدوملا م ىأر | تلاسلاق كمر نب داخن 1 06 ل 500 نع يبأ ينربخأ قحسا ن داهحلاَع

 ا لاقف لاحرلان 2 تا ءادسلا ٠ نم أ لاحرلا ن د لل ءانع نأتلان 0 ند 55-3 | هن نأ دقو

 وهف باق لك نم 0 هن : كالا عرس نب | ا لاق 6 حر نبا لاق ءاشالا نءو تلقز رع ننأ

 0 نيستأ نب ناموا لاق مجنملا ى # نب 0 10 لاق هةظدحح ) ينربخأ ( ئعشناف هل ىنغل

 ع : |. دايخ ا ل ع نب ينجب رم نإ ا نحو هن نع هلأسأ وسال تعضص# نبا

 ترصف ندا

 ها نا عيل هنا هللاو لاَقؤ 2 نيسحلان د تا ىلا -- هتغاب اقع ا انتنضاو

 3 ل قلو ءامدقال ةيصعلا عدلا نكلو هيسأن اع رع نإ ,ال لماحت دقلو حرس نبا ن ٍَِشس

 يناسرأ لعب ملو هربخ يف ةظحج هرك ذاه وقرأ قرأ نع ربا اذه ىح ب لغو ىحيان ريخأ

 هال نيسحلا نب دمحم قدصدقو ىحينب ىلع لاق هريخ يف ةظح>لاقو 1 لك نما د

 دقو قحتسا ن :ركل نيئحالا ن منآلا ىءانلا ىدبل يفيذلاواهريخ طقسف نان د>اوتوديفىغ املق

 ىحي ين ربخأ و ءوحوا ادهسلا خعياشم وتامدقتملا تامل نم آلا فمن نم لقب رعس نت ردح كوت

 قححسا ءانغ ءادتبا نانولوةب لاقم انثنهن نب ىلع نإ مارا ينيدملابويأ ا اتتددع لاك لعنيأ

 ريالا تود نم هذا اما + هندوح 1 يرحلا سك | ع يف يذلا

 صاغ لاملاو كالن م نولوقي *

 < :توصلا اذه ةيدن

 كس وص ْ
 نينك كنمدللايحاضو كيلع # سماغ لاملاو كالبا ام نوقي

 110 عازنلا برطلا ىلا * اورظناويف راسنا طتاقف

 ل ١ نات ةقوو للا درمل هف نأ ياقطا رك دو ريذان دو واومع نع رمل امرأ القل رجالا هانغ

 مهاربا ين 0 وسر مغاور .!نب ف سوي انس دح لاق ينال. داس سرا علا لجرلا

 زاحتألاب نقتملا ءانغلا ىن يأن“ و جيرس نإ ناك لاق نع عماج نب ليعامسأ ين ن”دح لاق يدهملانبأ

 0 . ةفالخ ىف تامو هياعحانو كلاادع نب دبا هلردأو باطلا نيرمت ةفالخف داوم نس ! وطدعل

 ش | ةئيدملاب هع لإ فرس هلعفاع ةك.ريغادرو 2 [روك ذه نكي و اغا يناينأ ليقناكو لاق ماشه

ام سعذف هتاحار ماطخم تدخل دقل هللاو ٍنسحلا انآ ك لاقف كلذ . نع 4 كاف هيلا ت
 ْ ِ 



 وهو هيناغأيف لخاد مويلا وه رغشب حانو سي ع ال أ

 (0) حاطبلا رشي رقىلةىعىباو * حافسلا عومدلاب يدوج نيعاي 0037 0
 4 لع خوي نس ةعامج مو عماج نبأ اق هب بذديام لوا ناكف هنم كلذ انلا نسحتساف أ[ :

 0 ف عوصل نأ و رعشل جرس نبأ ىلا ت ل ١ مالسلا 58 ماع نيسحلا تشب ةنيكسنأ هول دح مآ أ

 رعشلاو هنانغ ف لخاد ن آلا و هبف عاضف هنإ 3

 يتامحو يتداس ترفظ دقلف * ياما رك كفي ضرأي را 1 ٍُ

 ناو عماج نبأ يف 6 لاق فئاطل و ةنيدملاو 3 ها عيمج ىلع نهرا لخأ كنع كلذ 4. كقف

 لوين ةحاقلا هيلي نأ هيما وانام دعو لاقي اط 0 هلاتشس ةنكسنا اصح شا نأ |

 ةلع الباع حسن ناكو مالا هلع ةيقئطلا نب دمم معنلجلا وبأ اهع ىقوت م هل ,وط 0 ةملعب | 1

 حرس نب ا حو هن كن نأ احون كل حولا انأ كلما دبع اهديع اك لاقف ةحانتلا ص رده 0 ةبعص | ْ

 حوت اذه ءاسنلا لاقو ةدوأ نم ةياغلا يف هحون ناكف 2 هنأ م لاق كاذ نسحن وا تاقأأ 0

 ةيفنحلا نا ةافو ريخ ف ىرعو مايأ دعب هتلع نم حرس نب اقافآو ضيرغلا كلما دبع تقلق ضر [

 1 همدقو ١ | ولاق هحوب ىانلا ْز زوح لهف لاو ةنيكس مالغ كلما كديع | ولاق هيلع حان نش م لاقف أ[ ا

 ا حا م ءانغلا ىلا كّذَغو حولا كر مويلا كلذ دعب حونيالزأ 2 نأ تالا ا 2
3 
4 

 0 5 00 ,ع نبدي زي ىلع اهدعب حان م ([ ماعحانف هي هنلا ةيصاو هيض تن اد تيك ةباح |[

 2 ناكف هب | ضار 8 هةوم لدع ءانغلا ىلا حوتلانع حس أ م لاق كله 2 هدا

 لاق مهار 1 1 تفقس ولا 0 لاقيفالدي كاارتعأ نب ناوضر( قرح )ةرق هضراعالا وم

 ىنأنب ءاطع 1 هن لح كلى < نإ رضاح 317 لاق ي ههملانب مهارب ! قديسأابا نأ ىلدوملا قدس ١

 اهريطي ط4 لجرلا هدودد.م ذأ 0 هذبإ يفو ةكاصم بارت هءلعو يوط يد 3 نك ىتل عدا ا ْ

 لات . كتن وما سانلا هناك هيلع تنأ انع تفك الأ ناتاي ءاطع هل لاقق تفلح الك ه اهبل َ
 2 هل لاف ةثاحا 0 اغأ 7 رم 2 3 ىلعامو 6 نإ

 نأ امع ةاسالا يأ 1 2-0 تدعو 0 هكا ند اب ِى' 0 لا كيل وسو هل هلآو اع

 ناعفال هيلع انأ اه كاسمالاب ين كعامسأ دعب ىلا نبا هينبلا هذه قو هللاب مدقا نأ

 . ريرح 0 را 0 حرس نا يف ءاطع كاذ يضلل كاذ |

 ائيعم كاي كنيعل الشو د اورداغ كاب اودغ ندذلا-نا

 و

َ 

 كول ١

 لوح انوار قتلا امطير ا تالا لا .شيرقو ()

 ب رد ناسن ها الحلا لشرق 3 بمعلا جراخ ثول

 0 افالا د 180
 7-5 1 نار دم ب وة طول بد
 : 0 و 0 مينو



 3 ا لرد اضيألو سانيا 0 00 / ا 0 اذه جرس ن ا : 0

 1 ءاطغع ةهةعوشس ملف "لاق 0 ا جيرعم نبا ىلا تاس يلسولاب م هقو ىطسواا ر 1 لهر هيف :

 || راصو رعشلا اذهب الا هموب ةشب 0 ماكبال 0 ا ةيحر 1 هتاخدو ادد انا طخ برطضا

 راخالا ن 4 , ريخ 0 مم ر> 5 لال> ن 06 الكأس ا ن . لك مارخلا كدا < نم 2 21

 || دواس و ترا ىلص تح تودلا اذه دشنبو ا ىلع هيدي يدحا برضي نأ الا هال

 ' || نع قحسا نبا داح ينثدح لاق ةمادق نب رفمج ( ينربخأ ) هل ضرعت الو اذه دعب جرس نبا
 ف نع قحسا ين حا ا يديزملا دمخ ن ١ لضفلا ىن ء/لد لاق 0 نب نسما قرحخاو هل

 . ةيراقأ ن 00 ..101 سارا نك طابس نع ع عماح

 2 نباهعم وةعر فاني ل سلاما كلتيف كلما كديع نب ديزي حيو 1 حرس ن ؛| هقى

 جابيدلاب ناك حلم اهاتلحار نان لع جرس
 جاحلا نايقلتإ الهش نيتاح انلأو ناتحلا بصح دقو

5 

 . || بيثكلا ىلعاسا ءيضي علاط رحقلاو ف رشم تك ىلا الدق نذللا لانو كاءاتإل نام وتو

 عاط دقو الا همتتسي مث هيف( عفدناف ديدجلا 0 ج يرسم نبال ر مع لاقو
 , كار لجو هلع

 نأ ىلع نيع ةمعاو مأ لاق توصاا اذه در ” نأ هللا" كزعأ كنكمأ لاق 7 ملف قرتع سرف ىلع
 يد ينوقو نه كيلع س لو هيديعأ تءمناو ثاعحأ ناك كالد“ ن 00 لحأ انأ لاق ادم 0

 ١ لاق ة هعسر ينأ نب 52 اذهو هللا كامح لاق 1 لاق 3 نبا تنأ هللا هل لاف 30 هنو“ و

 كلذ يناكمي ال لاق كفن انفرعف انتفع دق هللا كاي تاو د باطخلا انأإب هللا كايح لاق

 : قح شكري ىضعو هيلا امهعفدف هماخو هتلح عنف هباكر 0 ننال 0 رمع هلا

 *عهاطغأف يف اهم هيثأ كب نيذه ناهل لاو اهابا هاطعأت رع ىلاجيرس نبا مهب ءاخ هلق 3
 0 هللاو 5 اك نولوشو نو حسي اواجحو سانلا امهفر 5 لاحع د 0 5 أ.مق ادعو رايد ا

 0 ياو كلذ 1 كلما دمع نإ ديزي نأ مه ربخيف امههعر< نولآسيوهتاخو كلملا دمع لك ديزي

 4 حلبصلا نس يلع 1 لاقديمس 35 0 هللأ دنع هب 0 لاق ا ةمادق نب 0 0 9

 : كالا رس دوش دانح 0 0 هل هلل 6-1 نإ دع مع دعمو بهذ 0 0

 0 يذلاوه اذهدانحو هذ قوط هقنع يف دك رجلا ةيمسإ نيرا نك رم ناكو الاد ىغأ

 دس وص

 برغت سمشلا بقراو قئرب هيلع * 11 كم دل د دانل تاقف

 ّ يبهذم سانلانم ًاقلخ نملعت الو * يرطممب لجتاو ءاهدلا يِلجرسأو



 دحأب اورمي مف ناعفتم نايوره نابوثجيرس نبا ىلعو ةينام ةيشوم ةلح هيلعو هيلاومو هناملغوا
 ةيورتلاموي كن : ا ةئيه مهسحاو ن١اتلا ر طعا نم ٠ رناكو مهليه نسح ند بح ال "|

 ه.>وهطيطاسف هيلع تب رضدق ين: فانم دبع ينب نم لجر لزن اورق ين. نودبري رصعلا دب ١|

 اهاربالثل هلا وود كالا وح ردو ابق نم تح رخدف لحر 0 رصتاف رع عضولا يفادو أ 1

 اهيراوح اط لاَقف نولمحأو ةانلا نمل 02-2 ما رظنف ٍبيجتلا ىلع رمش فرشأف سه نم

 او نادبو هنع اهدئالوو يراولا اهترتس مث هللا ترق اه 1 رف ةعيبد ينأ نب رحت أل ١

 .همحام ىلا ةيراخلا ن ه رظن دو ىنع هططاسفو هلزنم ىلا رم“ ىغمو تلخد يح ة قلا فحسب ||

 . اهف لاقف هريجام ىلا اطاج نءد |
 مراع جرحتلا الو رظن يلو * ينه نم بصحلاب اهلا ترظن 0

 ملاءتن : ف > كل تدب 3 ةعمب حيباصم مأ سم تاقف

 مشاهو سمش دنع 5 ا #* لقو 2 امأ طرقلا يوو٠َ ةديعل

 مدأو هاو اهعامتأ لحت ىلع د اهسقل مول فدا املع و

 مصاعملاو اينككابن كيلا نع ع ناادب كك نأ م

 ملا لأ كلت ١ هحوو اهاصع * ىحضلاب م ملا ىلع بردا م 8

 ,عاونلا عك الا هكر داع عمحبص د ا غير 5 هف ير ريضن : 2 2 5

 ظ < آملا نوي تلاه: وأ ناياع * اننككحام اصارإ عدس
 ا اثا] تاعلسملا ندو نعزت #4 ةلاحأام اذا 2 ايدلا نياط 1

 رابغلاو ماحزلاةرثك عم 1 ىلاةشمعاا هل اعوجراو كت ا نحيا رم لاق مث[

 7 ىلا يدا حار نه هيف قىرع 00 ايط احا ور ع : ناش لهف 0 لعق جاحلا د

 باطلا انأاب كلذ 2 و لاق مرن وانايا 2-5 ناو ما كلا لعأو قارا رخل مرو ابلعأ نيك

 مهارت واب جالا رورم رصبتق فرسو ين نكد جحا نطل نع فربما 5 را يك رع

 اولهعاف 5 وادا ل .هذأ لأَةف 1 اعدت يد.ساي هللاو بيط حرس ن ,ا لاق انوري الو[

 ميكللاو 0 مكيلا ان اتاتمرو اندر اخ ئديستكتلا لاما مم اعوتاا ةرتسانا |

 معك وهو قارا نر عدا طو ةنندملا قرط لع ف سم 0 نم لايمأ ةسمح ىلعأأ

 فدلا جير رمم نب 0 اششا اماف اب 0 كف هيلا اراصق ناثكلان ءادرق» .العأو ديشم خاش |

 9 ةر

 هلاق يذلأ ر ءشلايف يناد هب وك ججبررمس نب | عفر ايسمأ اءاف جاخلا ىلا نورا 74 مد ينل

 عيكساتم ن ”ىالا د دق هللا تان اما توصلا بحاصاي هب نوح اهب واكو كرلا هةعمس نا

 006 نأ لارا فقرف با رمثلا هيف ذخأ دقو هتوص عفر اوضم اذا ى رالف كنف |

 تفاو 2 لمت هناك وهف نسم حرم يبرع قتع سرف و ىلع لجر ليللا يف هيلع "تتقوق لإ 0

 انضر نأ كيلع ليس تول بحاصاي يدان مث هجرس سوبر ىلع هل>ر ىنو بيكا لسا م

 ىلع ديمتلاق ديرت اهباف نيع ةمعنو مف لاق هتعمس امن ]
 م

 - ديلا <



 هددق

 ” موحم ىلع نادقفي تون © الك كلام نيبلا باغايالأ
 0 رة تانداز مكتمدع * عت ارفع نم نييلبأ

 نع لاقف تنشد نا ددزا جيررمس ن ,| هل لاقمأ دا جيرس نبال ءانغلاو لاق

 00 0 ايو 2 نواناو ع ةيلج لك نباات ين مما
 0 ىضقي ةمعل هتضرق نم لك امو * قا نم ءزج ا

 1 ضع ن 0-5 م <11 م لماع ناك ام دلي ىل تعالو

 ش يدل لاق كامام لك اتق كديزسا الو كلثلا هللاقف ءانغق
 بدرلاف نرذعلا 0 نا بثكلاف عزاب وَ راداب

 باغعلا يف دعد قست ملو دعد * اهو رف لضطش ع 0 :

 رم هل لاقف و اع اهافث كيطاخال ىلا لزم م لاق ةحاح كل تي حرس نبا هللاقف هانغف

 تايم ماقملا ت تاطال يناماغو ىل#ت يف خهدش دقو ةيكلا عادو دب 1 ينأ الولا هل لاَقف لزتف هللا لزنا

 نكلو انيوطاب كل تيضر امل يه« ىل#' ناك ولو حبصلا يندضفي نأ فاعل ىكلو هب

 لم ريخلا قا ذوو رائد ةئامستحو ندا اهبل رش * نافام نع عدم الو ىمتاخو هذه يتاح دَح

 ٌّّ ْ قدا نب داهت رك دا

 م:ىباغالا نم ريما اده يفام ةيسن 1-0

 ع 3 0 وص
 ظ : مراع جرحتلا الوا ر ان ىو د يه نم بصح اب املا ت رظن

 1 . ماج تنام انوا مك كادر 3 ةعرب ماو 1 مات اقف

 لاا ساب - 98 د دةضيتع 8

 ؟ 5 ابا” “”71<*ل<0 1

 2 متم ا 0 0 .:

 1*0 ] ] ز]ذذ ز ز ]0 22000 11011 1 ] 11 وي 1 ميكن يزل ديم

 . 1 هيا 1 7ذ/ يرد تسي دوز فو

 4 : 1 در "4 25 7000

7 

 ا

 اا

 مشاهو سحوش ديع او اا 2 لو :اامأ ط رقلا ىوه» ٌةدع

 ند هيفو قحساأ نع ريض ل2 ركب ىف هنأ ديلاب ا ا.ه ديعل ءانغلاو ة ههدر يأ ا ةوعلز هغلا

 تاتكلا اذه نم عضاوم 2 تاسبأ دقو 4ع ا ي رج ّق ةبا.سلاب م هر 0

 تسل وص

 مو .ىلع .نادقفب تبعن * انك كلام نيباا بارغاي الأ

 موثشمتناف ريط ن 0 0 د ي ربع 5 ا مع ْن ه نك انآ

 يماش طا ٠ نع يلع 0 را حرب نال ءانغلاو هريغل نر حمرذ نب نقلا ءثلا

 7 تصصصب ومعك

 نورا قالو اجببل نراقب 2 لك ا ا
 يضقي ةمعا هتبا وأن لك اعو # ىلا ع ليج ركشلا نا: كتركذ
 0 3 ض١ ١ نم هنأ رك دلاض»ب نكلو 3 "اماخ ناكامو يعساب يل تهوبو

 ؛ رئاس عم توصلا م هم حرجا قو نلعب ولاب لقت يان جرس نءال ءانغلاو يفامحا ةايحم ينال ر ءثأأ



)161( 

 لاو راك نأ در ال لاق ءالعلا يبأ نب يمرألا ( ينئدح ) ر 2 عضوميف ةلخ ينأ راخأ |

 ناكف ولع يف الزان ينأ ناك لاق ةفيلخ يبأ نب نا رم ينادح لاق يلجأ مالس نب دمي قتدحأ|

 حرس نبا ءاج اذا مها رأ ت تنكينآ الا يردأال لاق ءانغ نسحأ ناك مهياف ت تلتف لا نونغلا |[

 9 لاق ةنش نب رمح انثدح لاق يرهو1ل ززرعلا دنع نب دحأ (ينرخأ ) اوتك|
 هيادحو قحسالاق قدرنا وع 2 نع بعص م لإ كليأ د.عىندبي ريب زلا ىن د لاق ىلصوملا , مهارب ||

 نا خجرخ لاق ماشه نا تت 2 ىلوم دعس نب رمت نع رفع> نب زر ا نع مالاس نبد#و يتادلا |

 ارششل كب نا اولاقف هنول لاح دقو هباححأ آر فرصن ا املف ءانغ عمسف س نق ينأ ىلا ةليل ريب |

 ف 0 ناكن او بدععأ هنأ نحلا 0 هناك نأ انوص تعمس دقل لاق وهام اولاق كاذ هنأ لاق
39 

 هس وج ىنغتي ميرس نبا,اوه اذاف اور لاق يش .انم تأ(

 رصضم يراوح ن ه ةيراخل ان رك اويرادمسرنمأ :

 دلال 5 سواس ١ 5-2 قاسلا ةطدخ

 0 نأ“ 0 يفتيبو 8 تدبام اذا كلا م

 د 6 يذلا ليل وتطل ت ثتب# يف هب رضيت وبيض سل 0 د

 ينغل هعمس هنأ 1 هحو ن ءيغابوو ءادملا لاق نار ةلاب ناك ول تاويل اذه رد هلل 8 لاَقف َّ

 اوعشرادقاعم اوحضاف الل #3 مث امج ان اريح برق

 هلاقملا هذه لاقف |

 اى

 تس وع
 وعجرام مث اولوذ كوعدو ذا * اوعطقيذلا ل.ل ا يوق طيات ب

 0 اك الوتواس اق ع مطاصو ند ناب كونذاو

 6 تاع تدار ا ع نسمح ن هترث | ؟وليوطلانباي

 0 احام يف اف 0 * ال تيقبام ريخي ىتنو ىلع

 ماعلا نع يطس ولا المر هف نا

 »6 وص

 اوعفترا دقاعم أوحضافاليل * مظامح . اّتاريح . برق



 اوعلط دق ةادحلا تار تح #* مهيب كشو عدا 0

 عضخ أميمف نشل راو 0 مطاج ند ناك ىلع

 عزا ه رافتمللا نأ راب * هفس هناف اريض باقاب

 0 يرحم يف ةبا.دلا لمر هيفو قحسأ نع ءابشالا ةليلق تاوصأ ا ليقث حيرس نال ءانغاا

 ' 1| ىطسولا يرحيف ةبانساا لمر فين هيف ان 1 نوطخا لادبش لو قحسا هركذ يطسولا
 1 ياشطاو رد ترك ةوونا نإل امرا وا ضررغلل ل ءنلا 0 ياشطا كو ةيسليإ و

 0 نإيسود نب هللا دبع رك ذو ضارغا لوالا ليقثلا أ نا ورم رك ذو لش يان دعم هيف نا

 0 مهاربانب فدو ينثدح لاق ينالديصلا 1 ننناوصر ( هةر ( ليش فيقخ جيرس نا 2

 2 حرس نب ينغ 0 لات ىلصوملا قحسا هدغو يدها نب جعار قحسا ا اأ ت ترضح لاق

 0 .نادشني المح مْ ىلب لاقف ابود نيتسو ةنالمث طق زواحام قدحسا ا هل لاقف انوص نيتسو ةينامت

 كلذ دعب قدحسا د 3 كالذ ىلع ناقفتم اهو انود نا : 3 ةنالع اغاب يح امم حج كلا راعشأ :

 هلت توصلا اذه نمل ن نكلو هنانغ ن ٠ اذه تتدص قدا ولا هل لاف 1 تاس ةسمح اراعشأ

 تفدص قح -ا4/لاقف تاوصالا هس 1 دع يت>يفالفلانخل ن + يناثلا نو قالفلارعشلايف هن نم

 انود 1 اللف لوح اع نانا ى ا ناكو اذ القاع الحر 5 حرس نب انا مءاربا هل لاق مل 3

 يف رامشأ 01 11 1 لدم هكلو ةداضغ وأ راع هل ف مولع انوص الو مهؤادعأ هب دم

 1 لاقف قدحسا هقدصف ةلانغأ اع ليصحتلا دنع نينا اهدعن نا ىغبنيال دحاو تال ١ كازوأ

 لاَقُو ةمدقتلا كدنعىلوأ ا مهارب

 رات تلاقو ىم-ان تضم * :ايطرص يف تريعام اذاف

 ْ 1 اة ىلا ام هلاوأل لاق ندم الأ تدرأام كل نع دك انأي كاسح مهرب | هل لاقف

 ل رك قدح امو ىلا هناغأ حا اذه هك لاقت كبح نه ينب رقام لكي ا

 يف يدنع وه اف كانك رك كلو يراود هائغتي ام 00 هانغتي جب رس نبا نانو يدنع هنم

 : ةظحح ةياور نم ةراتلا ةماملا نو توص ىف هيل ليم اهنكو ةمسقلاو ذ 3 رجلا ن

 1 مسالا < اريج ما ايبح
 يسالا ىذك ىداؤفف * ةلر ىملا ا

 ْ 0 الأ اولاقف ح * اورلا ار

 فيف> ىلذهلل هيفو يط-ولا يرحم يفقاطم لوالا ليقثلا ن م طسوالا 0 جرس نبال ءانغلا

 يناثلا ليقالا نم نان هيفو ورمع نع رصننلاب وأ ليقث كلامل هيفو يملا نبا نع رصنباب ليقث

 هنأ ىلع اعم اعمتحاف اولاق كلذ حصل لو زرحم 0 موق هيلو هنمال دولا قدحسال اهدحأ

 رعشلا اذه تت -كف هيلع ناقةّثيو امه ىرخام نيودّتب قحسا ينرمأو دقتلاب ا هيناغا لوا

 هيلي يذلا نا ىلع اها مْ

 . رمعاي تلاقو ىه-اب تفته # اهبطرم ىف ترثعام اذاو

 هلع



 نما

 هنأ ىلع اعمتجاف كلاثلا يف ١ رانا م بأ

 0 ةلق 0 # هئثذب 0 كلا رزج >ح هتكرتف

 أ لاقف قف يأ 0 ىداؤف عار ا 0 اذا ينال ل 3

 أو عبارلا ىلع اقفنا مث * اعلان هتنودف كلذ بحويأ هيف هيهذم نأ

 يوغلذ 0 دى ١ فاو 3 ع رظن» يحل

 احاطم نزواح ذا ن :* اعظالا ك>اه لهالا

 هنأ ىلع اقفتاف عباسلا يف ارظانت مث هتينأف :
 ائيقلو يوطا ن نه تيقلءاذام 8 0 ناقو نماربع نع نْضيغ ا

 هنأ ىلع اقفتاف نماثلا يف ارطا هينا[
 ري هنم مبتتنا ر ع # هف علال دعا 0 52

 هلأ لع اقنتاف عساتلا يف ار انتو تبان[
 علظلا ىلع لالكلا ريس امفلكو 2 يينان 3 تامعأ لالا ت تاذرحا ١ نهو

 د ءاجاو تانوصالا هذه ةيسسل 2

 رمجاي تلاقو يحسب تضمن * اهطرم يف ترثءام اذاو ْ

 انهو اش 3 نع ىعد تولت لمو فيقح سيربس نيال ءاتعلاو ةعمد فا رعشلا

 3 هيض

 مصعملاو هسار ةلق نع : بام ان ةيشد عام كار خس هك رد ا

 امو ورك نع .ىطد ولا نا 0 و نال ءانغلاو يد لا 0 نب ةرتنعل رعشلا) :

 يوهاذ نفأ ج ا ىلا دك الو * رظان رظنم ربحا

 ها نع يسرا لحد حرس نبال ءانغلاو ير يأ نب رسلرعشلا

 يجرح ىلعفيالا كنا جدو طا ةبر انيلع يح وع 3

 اممو ور# نع يلع دولاب لش حرس نا ءانغلاو يح رعال رعشلا _ً

  5وص 6.٠

 0ك

 كر

 تاكل

 ملا هدي

 1 _-__-__ تتح



 : احاطم نزواح ذا ن * اعظالا كدحاه لهدالا

 1 0 ل هذو قدا نع رصنلا يزخ يف قاطم .لوأ ليق' حرس نبال ءانغلاو رمعارعشلا |
 1 لوأ ليق' ديعملا ةيفو ورمي نع يطسولاب ل ا. ف.ينخو قدا نعاه رجم يف ىلع دولا لول لبق

 1 اينلو قش أ نع ىلطسولا :يرخع يف رضخلاب كلا

 كتسوص

 الو يول نفا تنل اذام ** ىل نات نوماربغ نه نط

 ليقث يناث يلذهلل هفو يطسولاب لهر قحسال هيفو رصنلاب للهر حرس نإل ءانغاو رير رعشلا

 تنس ومس اهنمو يعاشطا نع يطسول

 ريك هئم عمل نا ريغ * هفرعتال دمنالا كك ١

 اممو يطسولاب للهر حرس نبال ءانغلاو ناسح نب نمحرلا دبعل رعشلا
 3 «.٠ / ومرح

 علظلا عم كالكلا ريس اهةلك 35 كا تانعا لاطأ تاذ قضار و

 (ينرخأ ) يطسولاب لهر قحسال هيفورسنبلاب لمر حيرس نبال ءانغلاو ةعيبر نأ نب رمعل رعشلا

 يد لاةيدولا نب مهاربا قحساوبأ ينثدح لاق 3 نإ فدوي نيح لاف دحأ ن ناوضر

 ّْ هب ادعم نأ 2 هل نا نامحد نب ريبزلا

 رهلاو ين ز> جاه بيم> نم 00 موعمب ىلا يأ

 رح شلارش ىلع راطامرش * ًامقاو ابارغ تصل 0

 يعو رعشلا اذه نم تا يف يننذ كلام هضراعف

 ا  فراطالا نيا * انهستج ةيظ ىلا ترجف

 ررد لهب . نيملا تضاف # ةربع ين» هك اك

 ا 1 هحاد] اهب دحاو لك كاقق نيتوضلا ندع يف هاينع امف امي ايح التف لاق
 ضعل يف ء هامات "فرات جرذ هنا ارح ةنعالاب امدق انا 2 هيلا اضف جيرسأ نبا ىلا: ارفاتتن

 يف انني مكحتا ةنيدملا نم كيلا ان>حرخانا هل الاقف ءانملا هدي يفو هياغ افقو تح هر اهنناف يبان

 هلا احلا 4 لاقق هدم ينغي دبعم ا رس ساو ل اكنغيل اءظ لاقف اهانعتص نيتوص

 مو“ ل روسو نزح يف ل ةعئنصلا هذه تعيض نا ىلع كلمحام كحيواي رعشال كرا.تنحا ءوس ىلع

 كلوقوهو دحاو عارمم يف نارش يناثلا تيبلا فو دحاو تدب يف نردعا م ناولأ ا ركفو

  تئشام هللاو تنسحأ هل لاقف كلام ءانغف كدنعام تاه كلام لاق“ مث مث رخشلا رش ىلع راطامرش *

 نامحد لاق ل وح ا 010 تورك لوك ايلا ءآرع تفك ةريخ نا وهامناو اذه كلام هل لاقف

 ىللاقو هعباصأو هيدر نه اا ! ير من اديدش اب انذغ كلذ دنع يضغ حرم نبا نا دعم ينادخ

 يدشن ًافاهف امنت يلا ةديصتلاين هنأ دابع انآ لاق م ةعانبن نب | يف عبس 0 3 يلأ كالاماي

 هلوق 3 ا | تح ةد.صقلا



 ريم هم عمست نأ ربغ #*# هفرعتام دهالا 5

 مقن نأ ربع نم ناح وضفم نيلوافم انقرمدن اف هف ينغت مث يبحاص اذهو ييا> اذه هنو ىلعأب حاصق

 م7 اهلك يناغالا 5 همك 2

 «9 ' وص

 اهل م ركفو موحؤم ىلا 2

 هويقلارف لع راطام دج #4 اهفاو اع 2

 رشعلاحود نم مضقملا ةيم * ةيزيغع لخ نككزلا فس

 اهببأ عمو اهعم هلو نايفس يبأ نب ةيواعم تنب ةلمر يف هلوقي تبان نب ناسح نب نء>رلا دبعل رم
 دععلا دنع نتي نم سانا نمو هلا ءاش لأ اممضاوميف هر راحل اة قا أ

 فيفخ ديعمل ءانغااودعض وم يف نحرلا ديعرابخأ ينكلذ نيب دقو طاغوهوةعيبر' ىنأ نر ىلا | |

 ةقئرطلا هذهيف رخآ نحل هلو ضارغلل لنا ندور ١ دو ب نع يطسولب لوأ ليقث |[

 كوص 1
 رقبلا رو-نمفارطالانيل * اهعبتي ةيظ يل ترجو 0
 رصخو لط موي هتقداص * يحضلا لاسع سلطا اهفاخ 3 َ

 قحسا نع اهارجم يف رصنيلاب ليقت فيفح كلال ءانغلا |[

 كب ا
 00 روح نمرافشالا بدهأ * 1 امل ينعم ل 1

 رب .هنم عمسل نأ ريغ # ةقرعت ام د ءالا 8

 ينأناق دامح لاق لاق ىحي نب نيسحلا ( ىنريخأ ) يملا ىحيو ور< نع ةباسلاب لمر حرس ند ءانعلا [|

 رسولا هقدق دا الا ع 3 ؛ العرس نبا لع هاوابو ضي رغلا حرس نبا داض الل ديعسنب دم لاق | |

 عض نوف ريثكس ان اط عمتجيو ةعمج لك يف اهمال راد كس لك الأ ضنب تناكو مري

 ضيرغلا عقوم رس نبا ىار املفهنادارتيو ءانغلا ناضقانتي مث هيلع ساحب يسرك امهنم دح
 هل لاق ناتلا اهت>تساف جازهالاو لامرالا ىلا لام ههشو حولا ن م هبرقو ىانلا نم 2 2

 كمأَو كسب ىلع حونس تاعدح ثني 3 هل لامتو هتدسفأو هتفذحو ءانءأ|ترصق ىحيابأ اب صيرغلا َ

 قالا تكلا يف 9 2 3 ودا الودلم لثثأ دحأ ىنغ ام ءانغ نينغال هللاو اذه لوقت يل |

 نع ماع لك فو قيتعيبأ نبا ناك لاق رملانب ماشه ن ء يبأ ىلع تأرقو دالاس

 يلب اا شادخ ن دل لاقو ينأ لاق دامحلاق انيلع هقح لأ اذه لوقيودنع اهرغو ةددب حرس نا

 كبعم سا اليل انيلع لخدف ةئدملا ىلا ةكم نم مداق مدقف دانعم اننمو ان ىلجم ينةنيدلإ انك |

 ءانغ سانلا رد كح لاَقف دعم انيلاَتفتلاف لوشام وسل 00 هرب2 وهو راخالا نع هلئاسل
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 : 00 نا نا د ايح ميربسنإ ناك ثح ال:لاق كلذك ن 5 ا هل ليقف

 ...[| لاق ىأ ينئدج ذامح ( لاق ) ايجيرس مويلا تحبصأ لاق ءؤانغ هبجعأف انوص ينغ غاذا كلذ دعب ناك

 ]|| ةلو نإ كاف نم ناكو يمول بئاسلا ابأ تينأ دبعم ناق لاق ينئادملا نحلا وبأ ينئدح
 الاد كلت عرس نا تاكش هبا كاد در قار انك تل

 ملكتي ول نأ رعب تيلاو 0 ةنايل قّتعلا تيملاب نولو

 مزمزو نههوجومطحلا ايح * انئاعظ نولبق آخ نآك ول

 ومهام كرمعل رفس ىلع اومو د ةطيغ 0 خه ترا اويل

 0 قرش 0 #3 هماقإ 1 2 0

 ظ 1 يطملا 0 . 5 نإ 00 0 0 0 اكل

 ىوه 1 0 * رظان را

 رك ذوي د تاك غاب نع ىأ ىنربخأو داع 0 اذه ل رأ < ا داق

 ظ 1 ََق 5 3 لاقو 2 د اه 1 1 ةلكسم ن 0-0 0 نب ءاطع نا مال

 ع ا 0 0 د هربح

 : انغق رادلا ُْق 9 تي وعدن لذخدب م هساح ىف ءاطع تدو 5 اوماق انت 0 املف امهملا اواسر أف

 ظ ريثك رعشل ينغتو فدلإب رقنف عرس نب ادن قا انآو

 ادالا نب ىدح اللا جانا + اهناك قليل تاراجو ٠ ىلا

 رجاوشلا كيف نعاي ينرجاشو # انئيب ناك ام نعاب عطقنمأ
 رداوبلا ىنلحتساو ىوطاديلا #2 ينداق ةزع تدب اذه لش اذا

 رجاه كتل ىنا ا د ةأور 3 0 ىف ردع

 ظ مهئاذإب هيلا ودا | مث تاوم ألك اوناكف ىثغل | م 0 تامساا مهلع لز دق موقلا ناكف

 حيرس نبا ىنغ مث رخا ن ءىدلب هدا ترص ضيرغلا ىنع مث مهقانعأ ت تالاطو مهنعأ هيل تصخشو

 لطحالا هشه ىناف فدلا ضار 0 بيضقلاب عفوو

 اواعتلالالاقنالا اوعضوامو * 2-2 اا ا[ رعسا ج

 لتقت 0 -- #١ امرك



  0 00)/ا٠ )

 ا زحهدنعام 0 ىلعدا وفلان دز * انمدلاو لالطالاو م لاف رم

 انسحاب امف لصولاىرثذاو (*) * اهلحم تناكذا (؟)ءارفداراد

 اندش نا دعب ا ردو يباقمو # ةضراوع لوقصع كييتذست ذا

 ضيرغلا ينغو اضيأ ءاطعيف كلذ تنسو دنع ضرالا كآ يلليخ دقلف دحأو نحب اعيح ضر

 هلوق وهو ةعيبر يبأ نبرمت رمش ىف[

 يأ كروزأ آل ابيرق 0 30 انلمش رادلا عمجم نأ ًانزح ع

 كلا هآو> ا كنم هب * ىذلاعم الابخ 0 باقلا عد

 ام> و كاوه ىباق ىف لح دقف * هلاسل هاوه ودعي ال ناك نمو ش

 امدلاو محبللا طلاخن دق هتكلو © هغوصو ناسللا 5و نسلو | 1
 ًاضيأ عرس نأ ينغو

 الوح أ رفعلا قاربلاب وأ #4 الزعم مولا ا احوع ىليلخ

 ل احاورأ ل ةلهأ فخ ىرشلاتيبنلا عرفق
 لن مو اني * تامواف امالكع طست مف تدار 1

 الفعتك انع نيملا: مانت وأ ان « ًاسلحليالارتس نأ يسعتب نأ ٍ

 ظ ًاضيأ ضيرغلا ينغو |[
 اضرعاكش لقنئاعظلاىلعو * ةنال "ضن انق  ىحاض ]ال | 0

 اضرع ادازتدوز نقف اير ع ةحال لردأ نإ
 اضرعملا نيفرعت له اهاتفل # رسم فعن فعلا, اطاقمو ْ

 اضقني ناىلتلقو تيدريتح * هدهع قئاوم يطعأىذلا اذه
 حنا 2 0 لام دق ا تنأر كفو هناكمو هريرس ىلع عسل ءاطعو امفأ يناغأو 0 5

 ا 5 امينا هفر دقو امهم نس ا نوعماسأا عمس اق. هلزتم دع ماقف سمشلا هتتلطا

 اولاق دوا دااعلل تيدنلا ةد عاطاف ءان 1 ةدحاو ةقيرط ىلع مهو ماق ءاطع سحشلا تفاب الو

 حرس نيا ىدي توضلا ققرلا كات ءانغ ندح[ اس

 7 تاوصألا نم راجالا 505 ىفام 0 0

 «9 ١ وص

 ماكتي ول نهفرعي تيبلاو *# ةنابل قيتعلا تييلإ نطو
 مرنمزو نوهوجومطخلا ايح # انناعظ نهابق ايح ناكوأ

 تناكدق كاذ ذا تنأو هتاويد يفو (#) ءاهيسأل راد هناوند قو (؟).هتالع يور 0
 انطو مكل



 : )١( م مطخلا فانك اب ضي #2 ًانغاول نرسح دقو نهماكو

 ومهام كريمل رفس ىلع 00 ةطبغ لزععىتسم ثالث اوثل

 01 اومدني م مهابحر دجأدق و ول * ةماقأ راد ريغب نيرواحتم

 ا نع رصنبلا ىرجي ىف قالعم ليقلا يفان' حارس ن1 طا هكا لماكس ١ نم هضورع

 يحلف هلوأ يذلا توصلا اهنمو هللا ءاش نا اممضوم يف اذه دعب د 1 نبأ ناح و قدما

 ةحاح كرد نيح ىلاس انسل

 ' هبسسوص
 ا 5 ةلياق ناف لأسأو #* الحرتت نا 3 ةبامل عدو

 0 5 هب تلخنام لماذ * اها ةل-ل كنعب رظناو

 القعم ”يطملا لظوأ حارام * ةجاح كردن 0 6
 ”القمين سراحةلفغتوجرو * هءالظ نجح ليالا ام اذا ى

 مل تك لع كيب م + يك تاقلاف رطأت كحر

 ا رجم ىف وهو قس واع كلوا لبق حيرس نبال ءانغلاو ةعّيبر م كا

 هس در ايرذأ و هيناغا رات دم وهو يطسولا يرجم يف رولا قالطاب ليقثلا فيفخ نم

 0 نب ريزلا انثدح لاق يمرخلا قحسا نب دمحم نب 0 م رنثك ىلع مدني امو

 0 ةررل ىلإ نب كارم ني هللا دع نع ىرهزلا هللا دبع نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق

 5 م ىنأ نب رمعل هندشنأف يندشتتساف دلر نيرعلا عم

 ْ و 0 نأ ةللق ناف ل أع دع ذاح جنا نا لق ةبانل عدو

 8 رسل ل[ تف دش وع اهن < فلاخ رغ تكقامر ها لاق

 ْ 3 : دائم نإ بجحأو انباع قح #* انل اهبلذس ت 5 يدللا ىئّر

 0 الفنين |س راح ةفغ توجحرو * همالظ نح ليلا ام اذاّرح

 00 الهأ بيثك ىلع بلس مي #27 5 6 باتا 2 تحررت

 ظ 3 9 أ ا يحال #* تللعت تانقا اك تحو

 1 الإ نادل ىشعتءارغ #* ةروهشم ةباد س عانقلا الخ

 ْ 3 الزم الن عاطسإاه ةنإ قرب د لقاع ول 5 اقرأ تللاخف

 الخش نأ دوحال تبأ نفت #3 امطذب عنك 5 * م.طأف ود

 9 1 ةلغبلا ىف مالغلا ل هفرض لأ دأو ا املف 1 0 ءاأ هتلغب ىلع ىلع #4 ه4.هاللغ لاق لاق

 تيهذ مالغ ا ه4هعذد مالخال لاف 5 ىو اهءزتن مناهج ها اع يناح + 5 2 فرش 50 2 0 وه اه اهكطعأ ال

 ىلماك هأ ةردلاب هبشناك ةماعتلا ة هضصي دب هبشنلا 5 رااوضعب ىلع هضودل ١ ىذلا كرملاو يم لابغاللا (0١

 ناطلسلاىلا صخ٠شلابةياعسلا لا لصأ وان يا اذا ناحشاك ةلقغتسقروهناويدىفو .(0)
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 نع يلع نإ ننحا يركز نع دامح نع ىد < نبنيسحلا «يفرخأ كالوم ةغي ةي ةبابل

 مالسلا ديع نب مهاربا ل ء يللا صفح ن ,نامع ىنادح لاق هبا نع دامح نع تايزلا نب نوره 2

 نب اناملغ نم ىتب نم ه رخآ ناكو دوسالا ها لاق ينغملا نز» ينأنب | نع ثرحلا يبأنبا :

 ٍ لاقدصقرت كناق ةعمو نأ نير“ رءش يف - 38 ا ا يثرقلا تا 3 كربعأ 3

 ا ا ناتو وع ا نمو ع ا ناد قالا 0
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 - ةلحعتساو ىوولاهيلا #2 يبداق ةزع ترب اذهلبق اذا

 راه تلت نااخا او ىرب يل ن ونجا لثم يبودصأ

 رجان ك نعي ريصلاعا,تنب اذا *  يننانعاي كنم يظح تنلالأ ظ

 ةياور حرم قحيس| تهدم ل 0 لال ل ءانغلاو ريثكأ ر ا نموا

 يرحم يف رصنخلاب لمر ٍفيفَح نوزملا لثم يبود هلأ نك حبربم ن :.آل هيفو ورم أ]

 اهنمو قحشا نا ىلسدا |
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 كتيبروع )
 اولب رسمتي نادوسلانملاجر * ١ ماك تايصاشورجف وخان
 اولعشلالا لاق الا يح وانو < 0 ال اال ينودبصأ َتاَقَق

 لزنتو يح مولا عفرو 0 هي 6

 اصشو وصشي اصش لاقي قاقزلا ىنعي اهنالتمأ نم اهمباوق تالئاشلا تايصاشلا ليوطلا نم هضورع ٍ

 دعلاو صخاشلاك همقر اذأ هرصيب 3
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 ضاوسش نيسعاب * صاصخد نم كك

 نضانقلا ىلا ةوهست * ضايخ رلا قافك

 دس ؛ هللا ديع نس دلاخ اهب حدمب ةديصق نم عضوملا اذه ريغ 2 5 ركذو لطخ ذا رمشلا
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 يوجب وو دع ص كيكو

 يف رصننلاب لمر يناثلا لوالا يف اهدحأ نال هيف هلو كلام ءانغلاو ا صيعلا ىنأ ني

 هيفو ور نع يطسولاب لمر فيفخ يناثااو لوالاو ثلاثلا يف رخ آلاو قحسا نع اها 'ء

 هيفو اهأرجم يف رصنبلا لوأ ليقث فيفخ زرحم نبال هيو ورمع نع يلطس ولا لمر جرح نبال

 امو ورمع نع مهاربال ره ٠

 جو نوبت
 هم

 كت وص
 ظيبسدلا ن م هصومع تياقد#و هيل تايالا 00 د 00 لالطالاو مسرلا تر _ 6ع



 ظ انش رادلا عمجم نا انزح ىنك
 8 وص ْ

 مم هءاعصأ ن ةاذح> هءاور ُِف ةراتزملا ةباقلا ٠ هو 5-7
 نمو

 اكل هآوح ىراذوا كيم هب يذلا عم الاضلا د3 الام ا

 امخو كاوه يبق يف لح دقق * هنا هاوهو دعي ال ناك نو

 امدلاو محللا طلاخ نق هيكلو * ةغ ديمو ناسألا قلورد .نساو

 دمعمل ءانغلاو ناسح نب نحر دبع نب ديعسأ هنأ ليقو ضوخالل رعشلا # ليوطلا ن* كوع

 وهو انحل ا كالامل نا سنوي را رصنلا ىرحم يف رئولا قالطاب لوأ ليقث |
 مرن ها كر وو < افرع كب انباع 0 *ىأ
 اماسم كننم جن مل اناط دقف * مكلاوز ةرم هيفعست 9

 00 كروز طلاب رت ماو + انتيب رادلا عمجنأ 0 كَ

 لاق ناد نع يقللار "؟ ذو دامح لاقلاق ىح نب نيسملا ) 00 ) تضم قلاتايبالا هذه هدعبو

 عمتجال لوقلو كوه لدغ نيا هيأ تلا مج ما يأ نك , عيبرلاو اا ىو

 . / مكي ءاحام لاقف دح.ملا يف هاندجوف هيلا انهذف ا يبأ نب كالام ىلا انب بهذا تاقف ءيش ىلع

 ظ دقلاقودح.ملا يف 1 اموب ديعم يفءاق زك تاكو لاقو دبعم نيب و ينيب اذه ىرد دق لاقف ءانرشخاف

 حيرس نب 0 لاق وه امو تاقف هدرتال 'ىشب كدتج

 امدلاو 0 الاخ نك هنكلو- * وسو نادالا ق.وزب ساو

 دحملا يف نحيوهف ىنذف ين هعمسأ لاقف لبق 3 5 يا ديرو و ممأ ت تلق هكعمسا ديعم ىل لاق مت

 لأ ىديلل مهاربال ل ديف ( تأ رقو ) هلعان مع 0 انف ريكاف هم ا طق ايش 0

 000 ا ا لا نع قدمت ا نم ةرخ ىتاثآو هده متر تيتكو ىلدوملا قحسا

 ةبوعص نمملاع هب هللا ام ىلع باوب ال1 تفلكت دق يفا ريغ لفت احلا نك [ كيتو تلك

 ىلا ةرارطلا زم هساكأ اني
 لاو للا اطلاع ذا كلو « هغوضو ناسللا قيوزت سلو

 نودي ةيمأيف يلاوم ند نإ نع لا روصنملا يلاوم نه خيش د ودا لاقو.-)

 اوناف اضم ءودج وف يرس ا ءاارلابت 2 وهدف 5 امبعاو ا .عأف كلامو 0 نا 1

 ا كان شيرت نمنابتق نحت اولاقف هيلع اولخد يتح مهعم جرم هءانغ مهعمسي نا هولأسف مه ًاقيدض
 ريسيهن كنم ىنتكت يذلانا اولاقف نورت كك ضر ىم نات كقم عمست نا انيحأو كيلع نا

 ةمداخ ا وع ويلابلج يتاه هب .راحاي لاف ننانلا"را ق1: افرع قالا ىهاط ايد حرس نبا ناكو

 ىلع 0 را مهانفقدوملا دحأ م هج ودل ل اذا كالذ لعشإ ناككودهحو ىلع اهل نس ةماخ



00 

 لا ندحأف كرذع هللا لبق دق منن اولاقف ةرذعم لاقو هدوعوتلا اوفتكأ اذا يت ينذي وهو هينيعا
 كلامو ديعم نها وعمر ناكر علم ةيادملا#او زق ازوعمتس امن .نوحعتي اوفرصناو كبام حسمو كيلا

 معمل دقل هللا تفاح ةئيدملا لا كام نوب رطب |وناك م اهب نويحعي الو امط نوبرطي ال اواعحف

 يباّعلارك ذو هدعب امانيلع صخن دقل واطق هلثم عمسأ ملاماتع.سف هاتغمس دقل لجأ | 7 رس نب اند

 لاق زاجحلا لها ضد نع يفامعلا نامع نب دمت ن نب هللا دبع ىنثدح لاق هدح يب ّى نباركذ ل

 ترص لاق نب ىلإ و نفأ نمد ينال ليدنق لاقفءارفصلا بشي ديدحلا 3 و يتتا |

 ينلسأا ةرادع نبأ رعش يف حيرس نبا لمرب منرت ةحتار ةيلع اءبللا ءاطقرب أ[ ظ
 4 رح
 بلا

 تن ىلا نورقلاف عاطل يداوغ * دلاخ رب ىلا د ىتد

 يقرزلا زرع اي حسآ # ةيزع تاحئارلا قورب تداحو

 دولا فرطتسمي يىندت يلايل * اهب يناصاوت ذا دنه لزانف

 يدحم. نمءاج نم رلاى يطب يدهمو # اههحو ندح نم لدللا مالظ ريثي

 انو الا يتواشغ تاما اف ةماعتلا فز اهفلخ تغفر اشط ا نع رصتللاب لمز عرس سا ءاننا |

 عفد دام ليدكك ىل لاقف باق ريب ةمحر لاك ىوهأ ت تلككاو اع دل هتفلخو يلق ا معدوأف ريسح ششلاب :[

 دقل ةيطرخلا ءاطقر نمحرس نيا ءانغ ىف ةراس نبا دش تس ا ةفلدزملا نم دحأ |
 ةيدلا ل نم لدحر لخدف سانا 5 م هذه ءاطقر تناكو لاق ةومألا نم ازجتيوأ |

 برطف هذه. رثو: نم حصقأ ىر كل هل لاَقف انو هتتفف اهلل

 تنكشيو احيصفز وكنال بكف يوحتلا تكفي يع ساعد < مل نا دهعلا ىلع ل ةو يندلا |

 قىدكلا + ن هللا دبع بحاص ة ةَرَح عم نيجراخلا ارجل عم لتقو ةندلاب ابوح ناكاذه

 ءانغ لوقيناك هناهيبأ نع قع نعثشدحو نسملانبد#ت ( لاق ) قححأ كاطب فورعملا ثنا

 0 ناكو ءييح سانلا بولق نه قولخم برس نبا ءانغو دحاو لجر باق نم قول ن

 10 50 رضوةقرواحش هل نان برذو فذعتسإو كر < برطم هنمب رف ءانغلا نه

 دبعنع ىحن ايركز ينتيحجو ( قاتلا لاق )حرش نا ءاغ قف عوم اذه لكو لاق ةعند ناقتاو |

 6 كم قى نهأر :لاة ماس نباىتتلا لاقني.يزاجملا انياحأض د رك ذ لاقينا.علادمح نا هللا |[

 أدعقف لاق اقاتشم كلذ لات 5ك دقل ردح الا لاقفكي عتمتسن عامجالا يفكل له ةملسنب| لاف حفلا

 كلذ ناك دعوم ريغل الاقف اكعانحا ناك ءىثلا زاححلا يب رطماي لاقف بئاسلا وأ اي نادت

 اما دق صزالا اني ةماس نبال لا لاق لالا ضب يضذ الف نو اودعةف لاق انسنؤقأ |[

 ا
 ا

 ١ ٍ

 ١

 ١
: 
 أ

١ 
 ا

ّ 
 ا
: 
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 ينغي عف دن اف كانغم بصأو 2 نبا ةهقهش عقوف رحقلا كدعاسو للا || ْ)

 0 ل 0 500 1 0



0 0 
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 . .  2 - 2طلخا 2 0
( 0 ١ 

 َ ىسانملا تارهاط شف تايبأ #* انناف ىتتانع هل ىلوقف #

 00 تاك 0 لاق 0 : 0 نإل ءاتغلا

|| 
3 

 فل عفداف 1 الو /
 هد نا نس

 مقس داؤفلا نوز<م 0 آل تاتيقش نوحملاب انقتلا ام اف

 ميلقم ريت اا اهنطاقأ 3 اهعمدفوخلان ماقرياموتلاقو

 ملع ريغ هاقلن ا ثنو تا يحضلاب سيلان يدحنادغاناف

 مو اهعمد ىبع رحاخحم 23 كيسا |طوقي و

 لضفال اهنلعب اهناو ةنيطلاةيسودرف نكت ا ءأاه قنعأ لوقيو فقأتي بئاسلا وبأ ل | لاق

 : || ىنالب لاق يدع نب ميبلان 0-5 نع دامح نع ىحي نب نيسحلا ,(انريخأ ) نوعر ذ :أسعا ة ةيسأ 1 نم :

 ا انف ءافلذلا اه لات ةئداا ةينغم دع ىاودملا هنانلا اولا .:ك لاق ىجحبلا لعدانأ نأ

 0 نال ندالأو يرذعلا 3 ل لي رعشلا

 ريكو علاظ اهنف لازالو * يونلا ىلع انوع 00 ْ

 ْئ ليس بنف ناحو داح ميدو ع اوامح مولا مسلا تيقس ينك

 فنك نأو ةمالسلا هللا لآ فف ءاسلا اذه .نذ رطخ ىلع هللاو ني لبهد !أاي ب "لا نأ لاق

 5 فاخ نب دسم ( انربخنأ ) يَبب لجو لاق يف ب . لع ع ناك 1 4 روع

 نب قحسا نع حابر نب راكب نع راكب نإ ريزلا انثددح لاق صنم 0 كو

 ا
ََ 
7 

/ 
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 ينذي وهو رفنلا ةأدغ ين“ يفك لع عدرا :أ تعمس تلاق د نع ةمقم

 0 1 نك" :ةقازف بح *#* يدو>و بارآاب لولا ىددح

 امزتف مهطامح اودرينا * الا توللو تالا نيب سيا

 1 الو انيزح برضءالو ءايل نه عمسل نا ءاشتاق تااق راخالا هذهدع ىناتتوصلا اذهتبسلو

 . ْ(| رك ذي وهو ةليلىبصولا م هارب 1 قا ريدك هنأ مهار ١ نب فسوي ( رك ةسماللاكا
 ُ لاق رس نبا هيف دعت دق تود اذهدايأ هتطاخ ضع. يف قدا لاق نأ ذا يديك مهاربا

 نازوس فيكف رسنإايف | اذهل ث. لوقت كمدشو ك اع 0 د انأاب كنا تا مهاربا هل

 اذه ٠ نع حرس نبا هللا يع دق افخم تدضأ لاق د اذا ةيغم امبأو برس ن 0 لوقت

 3 كلذ عفد قحسأ تار اف لاق جر نبا يف هلثم ل نأ هللإ كذيعأو هلثهم نع هردق غقرو

 . ||| ةداعلا لعاب تءلكت امئاو هيف ا ًاداقتعا اهلقأ +سانلا اطوقي ةلك يه لاق نا ىلع داز الو هلبأ الو
 ع ىل لاق. لاق مالسنب دم انتدح لاق لمتنا ني ادم اثدح .لاق 0 تفاخح نب دم 2

 3ك 0 ءاللعلا يبأ نب يم مرا (ىنادح) ىح رمد مل نأ لاق داحأف ىف - ديعم ناك رذص نب تيعش
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 ينخملا 25 ناك لاق رص نا بيعش 2 لاق ماللس نب 2 2 ينادح لاق 0 نب يبرز رااتتد- |

 يردأال لاق قذحأ ناك مهب ءافهل ت تاقف هللا دبعوبأ لاق موق هي 0 اب هآر ٌَت :كو ينغي ناكو الزان ىد /

2 

 داعم انع ِباَع ذأ. 0 ليلا هن 0 . ملف ا 007 انآ ةيلالا ا لاف صولا انا ذا |

 لاق كلأهتالق 5 ءام رطش باردا ٍإ

 رع لاق طا 500 ى يي لا 2 عرس نباد اال 1

 1 نم 00 - 350 ص رد

 لاقف عرس نبا ىتل مث كل 2 لاق 0 ترو تل تاق لاق هت 3 حيرسس نبال ءانغل ا

 نكفف هتعاس نم امم 0 اهايإ هد هئاق اهام لاق م ينياغل نأ نأ نيئسح نيب تلق دق يي

 نب قحسا يلح لاق هلأ نع دامب نع ىو طا( يقرحأ ) هتوص ص نا رف

 انعموهل اند ثّدحاف رعشلا يلطن باش ذئموت نو هحدلا ىنطخلا نبريرج مدق لاق ةحلط نيب |

 راه ىلعع ابق نم ريعاشلا 0 ضو لإ 5-2 حرب مانقأو ةحاجل ماق ذا هدئع نح انيق بأ | ا

 هنم يا فدو ملا أ هيلخأ نا هللاو 0 لاق هيلا كتحاح ف 0 ماق اناقف اذه أ لاق 1و

 لقأ نان 8 عراب نكي م 00 ءاخ جرو فرصناف فرصناو هير كحنو اناقفرشأو ا

 صوحالا لاقف مالسلا كيلعو ريرج لاق ريرجحاي كياع مالسلا لاقف هيلع لقأف صعاشنلا صوحالا | |||

 دن صودالا انف هللأ هأ 0 اذهنم ريررد> لاق رعشأو كنمفرشأ قدررفلا ىف :اعأ نباب |

 لئاقلا تنأأ بيلطلا نبا ثيبخلا اذه من لاقف حالا ينأ نب تبت نيام .[
 ترق ندحأو * اهنعل رضإام يف نعل ردا 3

 صوخح لا ناكو كاد كعب كلذ رمش ركل عارذ 1 امف ع نأ اعل رش هنأق لاق من لقا ا

 ٠ | دنع سشأو 10 ريرج لع اناقأو ةهك افو ع ممل | ثعش ف رصتاف قالا يدب 2

 ًايسح مهمألا كارأو اهجو مهحقوأ كارال ين هللاو لاقف لآسي بعشأ هيلع طاق تلا رخؤم يف
 ىتالاق كاذ تك كح ولاقو رار هيتباق كل مريخو مهعفنأ هللاو قا لاق مولا ل ع قرا دقف | ا

 حرص نب ١ ندب ىدانف سا عقدا كحنو لق لاَقف ةي دامو م دجأو ك رعش ملم ا

 لذعلالذعل.قو ليحرلا لبق * مكيلع مالسلا ةب ةحان تحن 0 ْ

 لمفأ ملام تلح ليدرلا موي * و اق معأ تك كو 31

 مهعفن ال كر تقلص دق ي رمعل لاقو هتكر هتكر ولا يح هوح تحل ' لعحو رع أ

 لاق توصلا كلدب 0 باحتا ار اماف ةايكفو هلصو 5  هللاو ا هيدحاأو هلاسح دقو ع ||

 لاق م اناَقف اذه ريغ امضاول 4| ناو لاو ءاقكلا اذه ع أو تعمس ول فكف سلخإ 3 صضعل 1

 ىلط قف فعر نع ةعامج هعم ىدمو ىضُف هغلبأ 5 قرافع تدساف لاق كي القوه نان |
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 أ يتكفل عماهملا ماكر نم ةبتف ىف وه اذاف امر هانا مف 0 هتباح يف رعثلا

 ريملا مهانربخأف ةحاحلا ن تاو و اريحرت اوكا
 : مظعأو هناك اورسسو هوندأو رير#ب اوبحرف

 ف .ةئيدملاب تعمس ندلب ينينغت نأ ديرأ لاق كءادف ت تاعجح دي رام ل ل مو جوس نبدي ع

 : لاق وه امو لاق كيلا ين :عزأ
 لذعلا لذعلبقو لح رلا لبق * مكيلع مالا ةجان تخأأي

 ررحلاقف كلذ ن 0 طق 6 0 داو 6 و 0 بيذق 00 حرس نباءانغف

 ناكل ءاسم حايد 50 عمس كروظأ ناب مقبل ما 8 اعزاب 3 ول هللاو ميطعأ اذام 6 لحأإ

 : مكتسلأ ةقرو نادي ا مكهوجوو مارخلا هللا ثتثدب 0 0 يكف اسصنو 6 سانلا م ا

 ا بتك لاقءدج نع نع داجح نع ى نبنيسألا ) ينريخأ ( ؟دئاوف هك مكن راش نسحو

 1 ا ءدبالاناأ 1 مدق اكلف هيهحشاف حرس 50 يلا 0 نا 2ك لماع ىلإ كلما دبع نيديلولا

 5 اولاقف هب يلع لاق رضاح 7 أولاق 2 نان مكليو لاقف ه 1 هنا م لاق هم ءلا تفتلنإ الودب

 ١ اق نيل ا هلا راشأف سف هيلع لخد ىتح ليا ندوب و نزلا را 0

 ْآ أ كيدأ هزل نسكب ةدافولا ىلع ينامحام كنع ينغلب دسقا ديبعاي كحيو لاقو ابيرق هن» ناك تح

 5 3 عمل نيئمؤملا ا د أدق ت تاعح لاقؤ كتل وواخو ا ٍ فرط 0 كرايتحا ةدو>و

 37 39 عف داق كدنعامتاه لاقمأ كاذ نوكت ال نأ ركل يفا ديلولا لاق هارت تأ م ريخ ىديعملا

 . 0 عشنا يخف 2

 ا تقلا نع ملغ ىلونمأ

 ىض 0 ذو

 امتم ابلق قوشال امن دقف

 ان دق نإ لضو ةدجو

 وأ را لو
 اخص سغالا انظو ءاحر

 اذلكنال نارادلا بش عدضاج ىبأ دقو اهنم رادلا وند بحأ

 ان

3 

 *غ ةممقتم شح تلخ' اذا ىلاو

27 

27 

 اءظعأو بارت مآ و احأ 2 . ىيام نظل يو عرديامواهاكب
3 

37 

« 

2 

 د

 انغ عسل لد ةجاع

 امعذ أ كديفتو أي ىدؤل 3ك كَ ةح لم ةفيلخلل فالخاو اهعدف

 ايف رم :سانلأ هب ىحيايح ثيغو * ةمحر حيلافم هيفكب ناف

 امداالو امآر لا كل لع

 املعأ ىانإ لآ كو هالو < قلل :دانعلا تر ةريحم
 اكدر تعادألا ذك «ظاامانم عدي مل هللا هاضق املف
 نال تاع احا ومعرو © هدو لان نم م زملاو انغلا لاني

 ' ١ يدع روش انك هه ديعأب لاق 2 ” ضوخالاب ىلع صوحالا نيحاو هللأو 0 ديلولا لاقف

 : ديلولا حدي ىلماعلا عاقرلا نبا

 بْن لو اوفع كلما. ءانأ ماما

 تس ومص



0 0 
  3ع ١

0 

||| 0 
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 ا 0 لاَقؤ اليلح ع 0 دقل تر 0 00 يه 0 0 داع لإ ديلولا 3

 ةط

 ا نيبو ينيب ليحو * انتكات مها ملاف ىركل

 هب نكس اعانق بايشلا 2 ظ

 ةيحاددعب بيش سأرلا كديتداف
 تيهذ ل طاب نمةعبم نكت ناف

 ةدكار دولا يعارأ تنبأ دقف

 امذل باقلا ىنثي رغئلا ةقارب

3 

3 

 نا

 ان

 ان

 هلتا.طلا تا واصلا يذلا ىلص

 ةيحاض 0 قيس يذلا ىلع

 | نمحرلا عمج يذلا وه

 توا شرع يدنح

3 

 ان

 نا

3 

3 

3 

 اهنا المو نا داو
 اعزب ا مغداسصص َّق ي رئام ةنانف

 اعرولا ةوصصلا كعب هللا نقعأو

 اعلو امم 0 00

 اهلنا | ريحا دا و تتلو

 اس ءاحاص ىذا رخألا

 اميسش هلق اوناكو هيدب ىلع

 ع عار نر ناو

 اعفتراف هللا ناعا هيلع كلم
 نضام نواس در دا

 3 تنسحال تلق اذه ريغ ول دياولالاق هللا ددع نم 00 1 كل ا عاب تةدعدلالا أ

 || نبا لاق ءاشيام قالا يف ديزي ديلولا .لاق:ءاشن ع نم هبؤي هللا لضف كلذ حرس نبا لاق كيدأ |

 | نم ىلا هج اون رك | تنإو كسا سل را دق 1 ركشأ يتوانل فر لكس ١ نيا

 ديراب قلل ما هانغف يننغ كانغ

 اهدالب أ ىببلا لمشام دعت ل د اهداتعاف اهون رايدلا فرع

 اهدازا اهم تب رضدق ميرلاك #* ةلذط ضراوعلا ةحاو برلو

 يتاخ يناصت ملام اذا يبا

 هتعدو ىرمأ ىلع هلالا ىلص

 هوانا تعبان عيب رلا اذاو

 اهاهال ناكف اهب دلولا لزي

 اياك ةرلا نأ ىرتال
 ايك الو ذا هللا دارآدسملو

 تانقاف نيماسملا ضرار ا

 ةنضصمودعلا نع راق ١

# 

 نت

 د

3 

3 

 نو

 نا

 نت

 اهداعب ترفنغأ ىم تدعاسو

 اهدازو هياع ها ماو

 اهدا ص>الاةرصاتح تف

 اهداف اهلل ابعارخ عض
 اهداشرو اهحالصأ ةمأ نك

 اهداسف موري نءاهبع تدك

 اهداحنو اهروغ ىحاقا 0

 اهدا رأ ناك ءامل نه 2 د* هلكم لانش اره ةظ

 اهدالتو .اهفرط مراكملا ع حج * هتدحو ءانثلا هل 0 اذاف.

 1 ريثاتدلا ن ا اوءذوو عال



 50 و 2 :
1 

1 

 0 ا 1 كبر مادا 000 هر 0 / ان

 وأي فقس كاياو انم#- نا ىلعو ىلع انءاع نم ءانخالا نبااي كناك يدع لايم كش لك وأ 0

 1 | نيع ةرافكو ةوفطلاو ةلزلا ىحي بال 0 وأ لاقف ضصوخالا اأو نينؤألا ما عراد

 || دنع 8 يدع لودت3 ةعفل» ريغ يف إل نم ريخ اطوس سفنلا ءاظعاو ةيحلا مدع نم ريخ

 || غفاذا هر 3 ا هنود راو ًاتيبلخدأو عرس نبا اعدت مما يردام ديلولا غلبو ا

 | ثيح نمهنوص 3 نا عفر هي هش عادم ءادقنأو الخد املف 0 00 0 يدعو صوخالا

 5 لقمأ لاق ىلماعان لق لاقف نك نإ ُك ندا نينمؤما دمي يدع لاقف هدوعل برضو ةيورا

 ]| مآعلا ىلا ةماهت نم بر ل باقر هب يطخح حيرسس نبا ىلا ثعبيو نين.ؤملا رماح اذ
 3 نيئمؤملا نما لفوت ينب ١ ىلوم حرس نب ديبع لاقيف اذه نه لاقيف 0 هو قرأ هعف رت

 ظ هّتعوسأم هللاو ال لاق جرس نب دع اذهف تودلا فرحت الو ا 0 كيو لاقف هءانغ عسل هي هيلا

 : أ لاقف 0 نأ نك ةضاط تأقل نول 0 ع ُُق هنأ الواو انس هلثم تعيس الو طن

 1 ع لمن 3 طل قح لحي نأ اذط ق> يدع لاقف حيرس نبا اذاف جرت مهلع جرخا
 1 [رمح رعش نم حرس نبا هانغ يذلا ناحو موقلا قمرا و حرس نال هب 0 ليف ال ص

 ةعمر ينأ نإ

 ثكانلك دهملابىفو نمله * 00 ينب يلظاي هللا
 ثياعلاك علت يف تو * اللطاب ينااب ينعد ال

 يراحاب د ذ يضل * ازكه 3 دنا اخف

 1 راو ايو ىسشن ىوهايو 2 يتبنمأو 0 ىهيتنماي

 ا ركنأو ءانغلا ىلع اموي هبتاع جيرس نبا يلاو» نم شيرق نه فارشالا ن ء الجر نأ ينغلب و لاق
 8 تلجأ كادغ كلي لاقف كلو كلارع نا ناكل بادآلا نم هرغ 0 انقأ ول هل د هيلع

 ]|| تلعف دق كءادف تلعج لاق اذه ىلع كلام كحيو خيلا لاقف 0
 : مان هتأرما تقلط دق موقلا هل لاقف لءف ام ًاححتم هحم ناك نم ضمن ىلا لفؤوتلا”تفنلاف
 ]| ممتست 00-5 قااط هتأرما لاق رادلا اوطسوت املف هعم موقلا لخدو لخدف رادلا لخدت

 "|| لاق كلذ رزو لله حمو هنأ سما قلطت أ هباحصأ هل لاقثا جرخيل خيشلا ردب مث مكلاب برعا لاق يانغ
 | انيك رمش يف ينغي حرس نبا عفدنامث هناكم خيشلا ماقأف اءنيب هللا ىوسام 0 دشأ ءانغلا رزوف
 بطرز ف ةعسر يبأ نا[
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 (ااا/ل)

 اريط ا( الون 2 تلق لا يح

 ارمع ىلوت بنبزا # ةفطالم يف يلوكو
 ا ريخلا يننربيخ دق ن #* اوسنلا كرحساذهو

 ىحي نب نيسحلا ) قرح ) اوذرصناو هربع يفالو هلثم زاححلابام نسح هللاو اذه عام لاقف

 هيناعو ءانغلا 52 ول حرس 00 للا الأ ريم ل هللأ كيع لاق لاق يمصالا نغ هع نع داح .ء

 ىَح رادلا لخدت مل نا انالث قلاط 0 لاق 3 7 ام هتع.س ول كادف تاعج لاقف كلذ ىلعا )ا

 نحرلا ةأضا تقلط الاول طلاب نا ناك قيفر ىلا هللا دبع تفتلاف يئانغ عمست ||

 : صوحالا رعشب ىنغف جر نبا عم هم الخد |
 30 /وص 0

 عمدت مهرلا يف كنيعف * اوعدو ذا 00

 عمسل ال كن أك تلظف هناي رح نييحلا ةكاداو 0

 جرو هللا دبع مستف هنكرأ ةال هسا كادكأا ق ةااط هاما دقن

 م تاوصالا نم رامخالا 00 ف 0 ةيمسل رجح

 هوا يدوحو ب رقاب لصولا قد 2 قف هلوأ يذلا توصا اهم[

 ْ تسوص
 اه تدجاو رك ذ ىل حاس © الانيِخ كالا

 * "املأ دق هقارناحل « يدوعوب رمالسإلا د
 امْرَِق م

 حالا لازتلا كلذ رت لك 2# صرمل اخ تل

 انأو ةروص سانا لك | © اصخخ ساتان و لف ىو لع

 هيفو يماشطا نعىطسولاب كو هن حرس نبال ءانغلاو ةعيبريفأ نب رمما رعشلا فيقخلان . تدمع[

 انندخ لاق لكي نيا( نتا نع رصنبلا ىرجم يف ةباب دلانلوا لح ًاضيأ ضيرغا ||
 نيسحلا ن ىلع نب ديز نب دمحم نب رفءح دل لاق ريب زلا اندج لاق ىتثمدلا دمع نال

 رمع لوق مالسلا مهماع

5 
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 ؛تاراغب لي كف

 ك0
 طاح اودرب 1 3 الإ تولاوةايخلا نيد نبل ا

 ١ ل سس دس حس جسم ع عع مم هم ص م ا ل 04

 2 مهاجاو درب نأ 3 ,الاتوملاوةايحا نيب سبل

 نودش الأ ًاقيدص نوعدوب الفأ 3 ةبرق نك الفأ نييلا اولحي دقل لوش لعجو حانر او برطت

 اهنمو هلدم ركذف ربب زلا نع الملا نأ ن سرج( ترح قىح الحر 1

 لذعلا لذعلبقوليحرلا لبق * مكيلع مالسلا ةيجان تحأابا



 رفا ماع تاعف لحراا مويا # 0 نأ 2 0

 00 لاى رع لل جرس نءالءانغلاو رعت سعلا لم ملا نه هضو ع

 1 يملا نبأ نعيطسولاب ليق# ينان ضيرغلله 4و 5 ىلا هينسأب موف هش رطلا هده ف قحسأ ه ركذو

 | نيتيبلانيذه ٍِق بيرعلو ليق# يئن لالاو يناثلا تنلايق 0 53 كعأ هنأ هيف كعب امو اًضيأ

 اممو سنجم ريغ زيعملا نب ةياور نم نحل

 © ١ ومه

 0011 قردلا ته دقف # .انلسأ مدقلا لع ئملس قلزنمأ
 امر دق هلبح لصو ةدحو ىضميذلابايشلارصعامت رك ذو

 يناثلا ليقثلا اذهنا ليقو يطس ولاب ليقث يفاث م دركل ءانغلاو صوخدالل رعشلنا لدا وطلا ن *84 هضصوىع

 اهنمو مدركل لوالا ليقثلا نم ان هيف ناو فرلا دس
 . © وه 9

 اهدالب ءالبلا لمش ام دعب نم * اهداتعاف اهون رايدلا فىع

 اهداقبا اهاهأ رثكا ءارح *«لطصا دق نبلك دك اور الا
 ىرخحم يف قاطم 0 ا لا ءاكلاو قماعلا عاقرلا نب يدنا رع ثلا لماكلا نم هضوىع

 | هنا رابخالا هذهيفو مهأرب 2 نحل هيفو ور< 2 ءرصنلاب ل و ا لقت كلال هفو قحسا نع رصنلا

 مو درك نبا ىلا وأ جحسم قدا ىلا لا ا 0 ٍتاتك يف دام رك ذو حرس نبال

 : سس وعوض

 ل د ىفو نمله * ث 0 ب 6 هلل

 : يطعسولاب لوأليق' 0 ,ال 016 ةعربر 5 نو ردع ا فم

 فريف هيقو 2 ان ىلصوملا م هارب الهيف نا لبو ىن مأ اثطا رك دو طام اهنا ةنان نب ور

 اممو 0 ا مساي هريغو ئدرملا نب ما هنأ شنحر 1 رضا 3

 تس وص

 : 3 2 1 ءالزأ يتأاب تسلا
 0 2 : ارهظ نس و هاوه ا ركداف باقلا يباصت

 ١ ارانبك نك ١ ءافص انلد 2 ذا خر

 # تاق

 نب

 ان

 [ ل ايلا هاو ولج حلاق * ةلاخ عملا
 هن

 د

 هنن

 ١ أرظن 00 وه اذا * هل مالسلاب يريشا

 0 ظ ارمع ىلوب بئبزل * ةفطالم يف ىلوقو
 02000 1 نحا ءءاذب نم تلاقو * انيحم اًهَسار توهف



 (اأ16)

 ارد فرح بف نك اوبل كرت دك

 اركتباف يملا لاج * ىوهت نم درو تبرط

 ارفط اذا رطب وددت الضال اذكهو ترا

 ايش اني ر مع 0 اثملاو هيفا نا

 عجرم ا

 ها
1 1 
| 

 لوالاو سماخلاو عبارلاو ثااثثا ٍِق حرس نب ل ءانغلاو ة ةهعسمر ينأنب ردع علا رفاولا ن 0 هضورع ||

 ند منك لوالاونماثلاو عباسلا ف صإ رغللو قدحسا ْن ءرصضنيلا ىرح ف قلحم كو ليقث فييق |

 نع عن اهلك تالا هده يفدعملو قحسا ن :فاهأ 2-1 يف يلع - ولا لوالأ لشتلا#ن م اموالاردقلا ا |[

 نادل لمر عساتلاو نءاثلاو عباس || يفو لبق ف يفخ هنأ يماشبلا ذو هاسنح 0 ريئاندو سنو أ

 هلوا نحل كالو 4 هنيأ ريبزلل هنا لاقيو |
 ١ ٠9 وص

 7 0 بيزا * ةقطالم واف

 كر ىناربخح دق * اودنلا 0 2

 اهلكهيفاوق لمجيو رعشلا يورب اذهو يملا نباةياور نم يطسولاب ليقث فيفخ اذه كلام نو | ٠
 ضيرغلاىلاو حيرس نباىلا بسني لمرفيفخ ةيفاقلا هذه ىلع اهنيعب تاسالا هذه يفو فاكلا ىلعأ] '

 ةروك ذملا لوالا تابالا نم ثلاثلا هلوأ لمرلا نم انل دل هف نأ شا

 م: ميرس نبا ثيداحأ ةقايس ىلا ربلا مجر الغيم ظ

 ككل َّك لاو لاق ها نع قحسا 0 دام 00 | ولاق هظححو عك دو ى ب ىلع 6 2 0 ْ

 نم مأ ءاسنلا نم ىل لاقف ءانغ سانلا ندحأ نع بارشلا هنم ذخأ دقو ةليل كبأ تلأس حي نبا |
 نا 1 قحسا لاق جرس نب لاق ءاسنلا نف تلقفزرح نبا لاقلاحرلا نم تلق لاجرلا || ١
 ناك مث صا ىلع ب ى لاق لاو هبشن نم ءانع ءاذدلا 5 ءاسنلاب هبشن نه ءانغ لاحرلا ا

 لاقلاق ىكنب نيسحلا ) قر ول اع اع هل ينغل وهف دحاو لك لق ن قي 50 نب ظ >7 :

 ةعامح هفو يهل ضم ترا نبأ كك لام ناو 1 ارق داح ٠

 موصعل لاو حرس نب ءاح لو نولوش ممعمسف هبف | او يدل 2 5 تى اقف 000 ا 3

 ادعءاطمْن زو واحذان د تا كحاه 0 ّ

 ة 0 يف , لح دقو 3 ينأ - اوت ا | هلاق مث 3 7 اوماسف معجب [وماق 2



 . يناعد عرس نإ لاقيت ريرج نع لسم نب دمحم ينئدح لاق ينيدملا بويأ وبأ ينئدح لاقف ربح
 || نوفرييث ولاويهوقلايف مهو ةيفاخلا ظالغلا ز زاححلا باس يف انأو مهلا ت تاخدفناو سم ينب نم ةيتف

 وهو ىلانل مهدنع يسفنل ر 2 اأو ممينفف ةءاقرطا راندا مناك

 «٠

 هس وص

 11 ييطائاقا لع ىمقب: © :نئيز ىلعا عم نعظتمل عرفل ابا

 ١ طعس يح لك ذا يدع "اف 2 ضن بازتلا شم 0 كهدحوب

 3 يش 3 20 يت> ينبع يف اولءاضتف لاق رمدنلا يرحم يف رصنخلاب لهر اذه حرس نبا نحو

 1 مهننغ مث ىل م اظعالا ٠ نه هيلع مهنياز ام
 الاتوا ,ةلالقنافلأساو 2 "الاد رث5 نأ لو ةبامل ع

 مهدف َق ا ا 1 اكدت ىه ف ترص يق 3 اردو يومظعو اوبرطف:

 مينغ مث يناذاك
 ا نزواحذان #2 اعظالا كحاه لهالا

 ةفياخلا سفن املأ يفت ىل ت تاثف اهب ينوطغ يت> ىلع اهلك مهلل“ اومرو يدبر نيب راو را

 يار 2 راخاق ةبامل عدو هب ةماسش تض٠. دقو 3 كلذ دعب مهلا يفرط تءفر اق كوخ كك مماو

 4ناسأ 6 ناعظالا كحاش له الأ امآو هريغو ةعربر

 001 2 لا اذه ةين جم

 ش 0 ل ئاطشا يرج د مسا 0 ولو ١

 اتاودو رجا ءوضو # كر نم. ءاملا قا

 انس فاما ا * نرف“ انيقم - نافق
 احءضتق ا ىل لق ين>- ن لا فرط مدعي

 احرح يوطاب لكو م اممم عدوي

 احرفاود ذأ يريخف انف مسمع حرص نش

 نع رصنيلاب لوا لست نان هيف هلو كلامل ءانغلاو يح 2 لشد ينال رعشلا رفاولا نم هضورع

 نبالو يطسولا ىزحم يف رصنلاب لوا لبق هيفادسأو ورع َش يلع ولاب لق* فيفخو قدسا
 ليقُ' يات ضارغلل هيفو قحسأ نع رصنللا يرحم يف قاطم كم ليقت هدعب امو سهاخلا 2 حرس

 01 يدل مَدق لاق هيبأ ع نع دامح نع يد نب نع فل شبح :نع يلعس --

 براطف حيرس نإل ءونغ يت > نينغلا نم ل>ر لل>ر ءانغ هباع نوضرعي ا واعجف را

 000009 لات :ررعانإإ كاذ تلق فنكو اولاق هلك ءاتنلا نم ينودممسأ ام نسحأ اًده لاقو



 لفل

 انثدح لاق ىلع نب نسا ( 15 ) ردصلا نم اذه جرو نناؤلا ن ه ءانغلا نم و /

 طانخلا ةدئس ءاح لاق يفاشلا دم نب ا دج لام ل ىنثدح لاق ةيورهم نب مساقلا نإ دمت

 لاقف يضم 3 تانقأ نبا 3 1 لاق لضفو لقعب كوت اكو نور حلفالا ىلأ ي :

 لخرلا ده دع تنك نات اذامف لاق كيلا ماحم ت تانقأ نييشرقلا ضعبل سلحم نم تدصق كلآ|

 حرس نبا لمر امهنيب انل وانق نييمقلعلا ءارفصو نييطبحخلا ءاطقر هسلح ترضحو 1
 رضح لئلا اذا يتلأ ام عم #* ةعاس يأت عل 3

 روسلا مثلا تلد دفقلل © هيل ادي 0 2 |

 مك هومر اهطلاخم نا ةيحو [نوعأ : ايا كلف 3

 امهنبب مكحاف كمكحي ًاميمح انيضرف امهادحا اننا قيرف لك لضفن اميلي ىف انتحال ذ |[

 5 اومكح مث ةعاس اولمأت اومكحي نأ اودارأ اذا زاجحلا لهأو ةعاس مجوف لاق انني |
 دقالام ركف هب نامصخل ايضارت اذا هاقتسأإ رم طقشأو لصف نضل < ىشممكشا ||

 اممهْذُم يلح رشاو هاتنغ ذا اك فيكي تنأ امهفص ةدنسا لاقف نرخاطخسبو امرك .نا |

 . كولي مكه كون ت تاكا يضل كلذ دعب مكحأ انأو تعنس ]|

 1 ليسو هنادتيأام هللاو نغارخت 5 نم هدر 23 5 ةماه ّى هيقلت 3 * ةماخل قيتغلا سرفلا

 ايلا اماف نييمقلعلا ءارفص امأَو يموت هتبأر ا امأ 1 الا تقفأف هم عر الو لقعأ 3

 مكحاف ىدنعام اذه هنيد الو هسفنب عفتنا ند ارم.سام لاو اين 0 1 اتلح |
 7 ترصبأ ت رظن امحأبف سأرلا ىف نينسلا ةلزنع امهنأب تكح دق لاف ءور 2 تن

 ) 0 ( ك1 0 2 اعيمج 3 0 2 2 حرس نب ديبع نماي امندلا ناك

 هكدا حرس نبا نع ىنيدملا اريرج تلاس لاق مالس ندمت نع هبآ نع دا> نع نيسحلا ||

 نب نوره نع يأ ىندحو ( دامح لاق ) مر نق داو ىنغ نم ديس لؤقت الو همساب كحيو ْ

 لاق ىميقفلا قاع نسحلا ن ء اع نب ركب يبأ نع يفوكلا يدعسلا ريهز نب دمم نع سما 1

 فرضا كراوح يف اذِها تلقت ا توص تعمس ذأ هتقرغ يف هدنع نأ انييف ىبعشلا ىلع تلخد |!

 حيرس نبال ءانغلا اذهو و لاق ىمتي ورْهَو رق قلق هناك مالثب'اذاف هلل ١ ىلع يي
 اموق ناناتفلا هل ت اق م + رثعو قم نااذ ريشو 3 :

 0 حيرسنبا اذهايبص مكحلا وأ ىذلا اذه لاقفال تلق اذهف ا كلا يل لاقف لاق ظ

 لضوملا قنا نع ىنرلاو دشاولا ىتدح إو يدلل 0 لاق مش نايلع نإ

 وهو ةعيبر يل نب ردعل رعش يف حرس 5

 هنع تولس نأ ايفو نكو * هن الف ىوم نمكناخ

 ةنكن قاف رادع ناك نأ 5 هتصوهلدو ليس كلساو

 هيك و لصولا عجرف # هلئمءع ىجن جراب يدع

 ل :ناغالا ت9

 (5 نهي ح ا اانمل



 || 28 . (لاقر 0 عر ين تنئلتالا طق رمشلا 1١ اذه تينغتام حيرس نبا لاق نويكملا لاق
 | ةنلمو ملا ا ليش امهدحأ نمل رعشلا اذه ىف تدجو ل الا جرفلا 3 باتكلا اذه

 | لاق 000 0 ارو ليحل يلاعلا باتك ن 00 ا مرد ايا دارك

 ' ١ نع طاب نع عماج نبا نع لضفلا هدج نع عيبرلا نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبع ينثدح
 ' 0 رالثو بصي نالق سانلا لوق. نع عرس نبا تلأس لاق حمسلا نأ نب كلام نع بئاكلا س
 1 العو 00 لا عبشل يذلا وه ننغما نم نيش بدصملا لاَقف ء«يد نالفو نس نالفو م

 .(| لاوطلا م 0 :!قوتيو تارعالا مهو باوصلا فرعيو ظافل الإ محشو نازو ذل كدعت و ساش الا

 9 .[/ اهلك ايام يفو:بوؤ(١)تاربتلا عقاوم س اندم عاشرالا ساذج اا راصقلا ملا عيطاقم 0

 || اذكه الا ءاجام نآرق ءانغلا يف ءاج ول لاقف د_ح٠ ىلع لاقام تضرعف تارقنلا ن 00
 نب نب .يبذا ىف دج لاق يح كيعس نب ا ىنثدح لاق فانا لعاب نسحلا ) قرحا

 ا ا وه ًادحا نيفرعتأ و 3 لاق كلملا دلع نإ 2 3 ينط نع راكب

 و ةبامحو 5 نيب لثمف هلاخدإ ىف نذاف هلاح رعأو اد هيلا هصاخشاب سمح ىنعاب ىذلا يالوم

 هدايقا يف كرحنو برطف # انناريح راذ ادغ طشن م يف ضيرغلا نأ ةمالس هتنغف ناينغي ةءالسو

 اذه لوقو هدق يف لحح لمحو موف رعثلا اذه قادر 3 حرس نا نط ةبامح هتتغ م

 قيرحلا حيصي لعحو تفرج اف اهي يلع هت عض ضوف ةعمشلا نم ادد يح هبف قالذعتالام اكيأو

 . ]| هدلب ىلا هحرسو هلضوو اقح سائلا بر اا كار ادع للرد ككضا زاا دالوأي قيرحلا

 ْ هب رش ًاسلاح ناك حيرس ن با نا قحسا نع ىديزيلا ل اضف انثدح لاق ىلع نب نسما 12 ير 0

 000١| ءاذكلا نع هان نا امها لع امينغب نأ قداطلا اءماع فاشل حرج نباو ءاطع

 اهانو هللاهرذ هكر
 ٍ ظ انك لك هاو نيو < ادب اودنبتال يتوحا.

 7 || (ينربخأ) رخآ عضومىف ركذي هربخو توصلا اذه ةيسنوصقرف ءاطع ماقو حرج نب اىلع يئفف
 : يتخي ىماع نبا ناتسب دنع ناك برس نبا نا قدسأ نع لضفلا انثدح لاق نسحلا |

 رت ا نود كلا نعي رانك
 الا ١ نك نح  هليمتوم نك دا تقرأ
 بطرلا لدا اهلع * ىلا .تدمأم .اذا

 جالا ىلع تءطقدف اذهاي لاقف نارطقلا رخآن 0 1 ا منح يد
 يادح لاق نما ( ا ( سانا راسو ماقف مهنع مو 93 قاف قاض دق تقولاو ممتبحو

 ٠ جح ككل دع نب ناماس َّ ىلصوملا قحسأ ن عادت نت ينثدح لاق اب 0 0

 00 6060 0 00ا0اياياياااس 71ة<4/!17# 0

 » م سو
 04 ا ب١777

. 2 0 

 بارا لا ١ ورا , 1

 1 ذم ايما 57577 , ,

 موصل 4 نيله 1 55 5 , 7 هنا 3

: 5 711 

 او كسمأف يجاحلا هلْيذأب رف بابلا قلغأ دقو حيرس نبا ءاشن ةردبب نينغملا نيب قبس

 سوماق ها نضفخ نع هنوص عفر ىنغملا نم ربنلا (1)



0# 00 

 هيلا ةردبلا عفدب ناملس ىمآف * ىرسي ءرملا مجو ىمه ىرس * ينغوأ]

 ب-# توصاااذه هي 1
 كم

9 538-92 

 0 5 الا محلا باغو د يرسل ءرألا مو يع كرك

 دن 0 #١ من ل كَ رنا يف بقار

 رج رح عسا للقلا نك # اعدم 4 د
 رك دعت ىقما شيعلا ىأو * اديمح يلو يخأ 0

 رك ذو يطسولاب لمر دابع ينال هيف 1 يلع سولاب لقت يناث حيرمم نبال ءانغلاو ةنيذا نب 2 رمعلا |

 لاق وه وه اولاق برس نأ نكي نأ ين نال كاك ورحلا بحاصل نحللا اذه نا يما أ
 ْ 6 ناينغملل نرعألاو ةردللا دخ لاقف هداعأف توصلا ةداعاب را ل هواخ ||

 تام عدلا هضم يف حرس نبأ ىلع ت تلخد ةمقم نبأ لاق“-ناق كَ نع د ع حي نب نيا ||

 نعاشن || لاق اك هللاو تحبصأ لاقف ىحي بأي تحبصأ فك تلقف هيا

 مولا ىليالا مظأم اذا قالاام ير 3 نا

 م ا( ةيلساو د 6 ا لَه مقس

 نصرك ها ا مشاوب هحااحلا اهأ حرس نا 0 امل ةمقمنا لاق قحسا لاق تام أ

0 1 

 نخل تءفداف يناه لاف هن :خأ انو الا 0 ترحاق تحال كاف يدع يم.يضت نأ ىتحتا

 د وعسم ب كيه 8س اعد 7 7 ىلع تنوهو يه يقام تضأ 560 لاقف م 0 وهو 1 وص

 ٍْ ا لاَقف قحسا لاق هيلا تسب 3ك آلا وهف هلحاو ابيب ءانغ زكأ 8 32 ري اهابا هحوزف ياك
 وج و حج 22222 7 5

 نحيي دي 2

1 
| 
 ا
 نا |

 باطع 436 هب وهل نكد 0 هرب نيح ديعدتعا ا

 ب راكد *نلاّدذا دل د ند نمضتام كد ببع ري 9 هلل

 ترآ دا را 6 ْنن م ا 0 ها م هيفق ضار هاا الول

 تح 0 كام ىششا ادي 0 ةئيدملا مدق امد داق 0 هب نمل نب مدع و ندد و ) قدسأ لاق ١

 ع

 : نأ ينملعأ لاق ال اواق هن يقرع نورد الأ لاق كلذك ن 5 ش 1 ان ءانع نانا ن رح

 ةعيبر يأ نب رمت لودي حرس نبا ينو يح وهو ل نك امو تاك 3

 وص
 يارلا.كلهللاو تيحوص * اهنآدو# اهاتعو تلاق
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 سم رس رس سم ١ و4 كرف “و ص
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 يءايذم ريع يدنع تلك دق د نر عدن ال حرس نب اي

 لا هوبرقأ هنع نإب ملس * بدالا ةنازخ يف يدادغلا ىورو )١(

 ي ١١



 نا مول لا ةلعلا 2 نبا ىفوت ينيدملا توا د ل اوم حرس نبا هيف ىف

 ]| لاقبام عضوم يف نفد روع دل ولا ةفالخ رخآ يف وأ كلما دبع نب ناماس ةفالخ يف 3 0

 ود قوم يخحأ ينربخأ لاق 00 نب رييزلا انثدح لاق ءالعإا يأ نب 0 رحل ( م .ددل

 او رخر اد ءانفل انا لاق هسبا نع نامع 1 ىلوم ينامعلا بوقعي نب قحسا ىنثتح لاق 105 ٠

 ير نا املأ 00 1 لاق .جحلا مايأ ينمي َناعلا نم هج سد بالا نام
 اسرف امهيلا بنج دق ةلحار ىلع ل هعم ةنس> ةادآو ليمح ل>ر ىلع ةل>ار ىلع لحرب الا

 أ نأ حمو ةحاح امط كلهأ نم نالجر الاقو الزف ًانانعا مط 6 ينالاسو يلع 0 الغبو

 حيرس نب دييع ريق ىلع امو 5 دب رع الاق امكتجاحام تاقف جحلا نوعا 4 نلف اهضقت

 ]| جرس نب ديع يلاو» محو ةكع ةعازخ نم ةراق 31 ينب ةلحم امهب تغلب ىتح امهعم تضونف لاق
 0: هس م هس حسم ص مط اح اعع نحسب عم هدا ع حنو عع د يااا

 أههعم ةتضماف لك ايد 5 ١ تدح وو مدرك هربق ص امهفقوي ىح اهلا 1 |١ 86 1 تيعلاف

 وه اذاف ههح>و نع ما 0 هتلحار نع 0-0 0 هربق ىلع 0 نأ 1 هنأ كحل ينريخأف

 1 لوقونس> 0 كب عفدأو هتقان رقعف نأ و م نب كلملا ديع نب كليعس نب هللأ 5

 بحصموه ذا شيعلاب انركذو * انحاهف مسدب ربق 3 انفقو
 بقع يذلا ىل- ا عمدلا ن نم“ #2 حفاوس نوم ءاح راب ت

 بتيدصدب 2 0 - نه ددعل خ نإ اهقاس نا 6 را

 بحتتلاو كلا 062 هأ لقو 0 ةلودب ًادينع تدش اة ناقف

 قد مقدناف ى + ىنأ توص ِق دذ ل ثرقلا هل لاقو هتقان رّقعف هيحاص ل ع

 باكستلا 0 00 نم د ىنار 1 . ةريعلا 1

 تاضخخا لعلي ا 5 وك لو تاصخخا لها نأ

 باتع نم مهدعب 10 ىلع ام ايانملل (5) اوعاس تدب لها

 باي ند ةةم َّق اذ 0 ظ انش تل دقو قوقراف

 7 دلل رد نع لحال
 ىناحصأ ٠ ينامو ًادرف ترص

 وم قاتم عرج عزجلااو 00

 مملعو مه داعإ ليولا لف |

 ل حاصي ل ا ىلع يشغ ىتح ائلاث اهثم هبحاص مهام هللا اوف لك بآن ١, لاق
 نب هللا دبعب لاق فرعي نع تلق ماذح نم لدحر لاقف وه نم هتلاسف هياع جرع٠ ريع وهو هتلغب ||

 لوقو هه>و ىلع ءااأ حضني يعاذخلا لعد مث لانا 5 ” ةعاس هلا ىلع يشرقلا 6 و لاق يكمل

  جرختسا هالع امافس رفلا هيلابرق 2 ىرام كفلك نمو كسفن ىلع بوصنم ادبأتنأ هل بتاعملاك

2# 

 ل

 هن

 ادا دعا لوكصو * قدم لها نين ودحل كاذب
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ًّ 

! 

 ظ 1

 ا
 ا

1 1 
 ظ

 ظ 1

 ةيور الو ةركف ريغ نم رشلا يف عوقولا عباتتلا (5) سوماق ها ىلحو لغش ينيك هدشو )١(

 برعلا ناسل ها ريا يف نوكي الو هيلع ةعباتملاو
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 بصوح رس 3 ربق بار ند ابار ل م ةواداو اك دف لغب ىلع جرد ند . يانإ دل 3

 ىلع كرر كلذ ا وه برش مث برشف هولسلا اذه رشات كاهدلال ل م ا

 تنك اهم ائيش امههوجو يف ىرأ الو هيف انك ام 'يث رث ذب ناذرعبام هللاو اجرت يضدراف لل

 يعاذحلا ا حفلا امو و تلزنف يعازذاب كرا الاق كم حاطب انيلع ناسا اماف كلذ لق ىرا |[
 تحاتحاف نب ريعب هربق ىلا تفرصناف ايضمو رايك د اذاو ا يئاهفو يلا هديبدُم مالك |

 أوانبد نيثالثب امهنعبف اهأ رقع نيتللا نيتاحا رلا ةاذا ١
5 

© 

 تس وص

 مد ةرأ ا:زملا ةبأملا ن م جو

 : ةراتخلا ةثالث || نم ثلاثا وهو |

 ملاعم كاحش نم هبو مأ * مداقتملالزتملا كا وه جاهأ |||

 متاوح لاف عفش م 3 0 اك 1

 رولا ق الطاب لق يفان ررح 01 راك ق >الأ 2 ءان :ءلاو بيصنل رع لب وطلا ن م هضورع ||[

 1 وه هنأ هباكصأ نع هظحح ركذو رصنبلا ىرحم يف ةباسلاب جزه اضيأ هنف هلو را ىرخا |

 نمواهركذ ىلا ةرات>ملاتاوصالا ةنالاثلا يف يشو الا همغن هلك ءانغلا ُْق سبل هنأ هباححأ 7 نع يحد ||

 هلوق هش غل امن د هذه بيصإ/ةديصق :

 متاح اه واح ناب نع ىلع د ةماهح حوت نعال ينعار دقل 1

 مادف نه وحش ا مدق 2 هدهعذ نكي تاع ا اوه ْ

 نتيلا عم هتطاو قحساو داى *و ساو نع ع رصنبلا ىرد ىقلطم لد - يان 2 نالءانغلا '

 نيت وصالع لمعلا ن 4 هيفام كو ندللا ةبومصل قرش 6-22 د>او نُ عملا 3 نيلوالا َ

1 

 ا

 ل ٠

1 

 7 راهو ناضل ركذ 0

 نادوب ناك || هنا 3 ند ب رعلا ضعبأ ناكو تاق زيزملا دنع ا حاير ب بتدصل م

 هيلاوم تك لب ليقو م هءالو زيزعلا كيع يرشاف هوت 3 اوناك لب ليقو مهمزيز علا ديعهأرتشاف

 اهيلع عقوف ءادوس دمأ ت6 ىلإ ند 0 ةعاضق نم سصن ناك 5 نبا لاقو هتاناكم هنع ىداف

 ناك ناظم || ا لاقو زيزعلا ديع ند هعاش هسب ارق كعل هيمع هيلع بثوق بدصئسب تلي د اهديس ظ
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 د هل نس 0 حيدملاو ب تسلا ف كك 6 صفق الش | رعاشناكو : ةرهض ىف ند ناك ل هونأ

 لاق ءالاعلا يبأ ن لا 0 0 ١ الا لق تدل مهنا لاش ناكو ًافيفع ناكو ءاحطأ 0 ا

 نع ع رك ذي حابر نب بيصأ نب نححمنب زي زعلادبع نع هللا دبع ىلا ب 9 لاق راكب نيريزلا ان 5

 ا ةمالاساكل رشا مث ةعاز+ل اناكنيييس (١)نيسوننبا ناك تصتلانأ بيصتلا تنب ةضرغ ل :

 برعلا قاس ند هأ يبو دحاولا نادوسلا نم ليح ةبونلاو بوالاو )0(



 . اوال ارو اا ا الاول ولا اال ملا لا ارب ا اا رولا او راو كيج رار اكوا راب وراجع حقل 0810 رح را 1 115171 اقرززلل كك انك ردد رو اا ردو لع لاوفلل 0- 911 ني 3 وك اج #1 كوع ةفملاك اتاك او ف كاكاو دل 1 الا ام أ ا

 ص

 ١ ار قع ىحب نب نيسحلا( قرح 3 نط يفام تقتعاف بيدنلاب الماح ةيردض ةعازخ نم ةأرما

 | تب لع وه ناك لحرلا دنع نادو 55 عد تيدن ناك لاق 1ك نب دمه نع هنأ نع

 | كرلملا دنع اهدقم شفنلا يك اقيفعناكو ه هرعش نووريودل اميخفت بيصنلا هتوعدي ةيدابلا 5
 : ب َنِيَضَ ناك لاق يبلكلا نب 0 0 نح دام نع نيسحلا ) نرخ 2 مع ةريعو مهحيدم دي

 || همع هعابق تام 1 + تاك 7 مع 0 ١ ادوس 50 تناكو ةعاضق . نب فاخلا نو نب ىلإ

 ىهركا انوخأو ةيانع نب كو أ نعيأ لوحأو دامحلاق نأو سممنب زيزعلا دمع نم 00

 ا لجحر يندح لاق ةيابع 200 5 0 سا نعراف# نع لاك

 ُ . ينبح أف باشانأ و رعشلات اقلاق بيصتلا نأ ينغل لاق ريثكو بيصنلا اهف ناك ةيرق يهو كل
 ةعاز> ن. ةخيشمو بيصنااىلاوم مه 1 00 0 نب ةرءضينإ نم ةخب 0-0 0 وة

 0 ندح ًانواوقي نيضام امنا عش ضع ىلا امسنأ مث يرعش ن٠ ةديصقلا مهدشنأ شن

 ىلا جو رخلا ٍتممزأ را ره راف نع يآ كاع مهنم كلذ تعمس املف رعشلا نوكي اذكهو مالكلا

 دق يفا 2 يأ ةدإ> -- َِتباَكَو ا ىخال تلقف رصع ذئموي وهو اناوسم نب زيزعلا دبع

 نماق وقسم ناك نمو كمأو هن هللا كقتعي نأ 0 وار ا زيزعلا ير ارهت تلق

 222022 لاو اولا ناقصا كدع عمت ما |( نوجار هيلا اناوش انإ تلاقيتبارق لع
 مظع ءاحر هللاو اذه يف هللاو حا عنا يأ 2 3 ا رع 0 يعمساف تلق لاق سانا

 دحدم يف قدروا اهب تدج وف ةنيدملا تمدق يت> ىل دوعق ىلع ت>ر ل ىلع جرخأف

 يرعءش هيلع 37 ةهمطلتساو دعنا تل هلا تح رعف م تل هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ا يشف تسلق لاق م تاق كولملا هب بلطت يذلا كرعش اذها كليو يل لاقف هندقتاف

 قدزرفلا نم امرقناك شيرق نملجر قص اقرع(1) تخيضقناف لعفا: كفن لع اذه مكن نأ
 ٌّ 0 يذلا كرعش اذهأ كح ولاقفهلاتمقفىلاًاموأف قدزر لاى لاقام عمسو ىداشنا عم دقو

 فرعت اناف كدسح دقل ارعاش قدزرفلا اذه ناك نئل هللاو تلم هللاو دق لاقف عن تلق قدزرفلا

 تمزععاف لاق امف ىنقدصدق هنأ تملعو هل وق يترسف لاق كك الو كهحول ضماف رعشلا نساحم

 نع تمخنف سانلا عم هبا تريضحأ ناوىص نب زيزملا د تمدقف ترض لاق 0 1

 اذا هل نذوب لحد لوم ةراش ا د هدب لع ءاع الحر تب ا 2و يكف هو ولان

 لجر نأ ّك تاق ةحاح كلأ لاق 31 هتاغب ىنامأ ةعم 5 هلزنم ىلا فرصنا انملف 3

 بالا نمتدرطفتيردزا دقوهفورءما.حارهلا ت>رخو ريمالات>دمدقو رعاش زاحملا لها نم

 ناف ل>تن, نا كاياف كرهش اذهاكح ولافي رعش ه.حاف هتدشناف ىندشنافلاق هود ولا نع تءحو

 لقف ك4 ولاةفىرءشآلا وهامهللاو تاتف كك شنو ىحضفت الف ةأور هدنعو رءشلاب ملاع ةيوار ريمالا

 0000 ا 6 ا ادذأت دعم هيلع تودعف ادغاهب ىقلاو اهرغ لعابلضفو رصم ٌفوح اهف رك ذت انانبأ

 هأ هقفد ءاملا خضف 00



 ( ا 5 1 7 ااا

 تا 2 ةمئاللط كيلا نت كاع

 هاش داكيتج مظملا نع. هم لق دعاس يداسو تابو 3

 تاقف ثيغلا اف تركذ ةول لاق |

 يذلا قرابلا ضراعلا كاذ نود ؟و 00١

 حجحدمو 0 ءانثا هب يع

 ةجمادنم 0 هحو نم تقتشا هل *

0 

  هعفاود راحللا ىتست ابرلا ثيمد # بيط ةماهن نم ليسم لكف.

2# 

2 

 هعب | ص بصح وهو ور#< ءانفاو

* 

 هعماول مالظلا 00 يضت #* هاضيمو كيرا قرب لع 8

 هوضن بح اع تلسل |
 هيطاق انأ يذتلا للا جيعأ ناو « هباورل يىرحلا تل 00
 هعراوق ينك. ىلوم نم يالو * علاش ينا :تاق يتح تلز امو

 هاتف. لوم كالو ل222 يدوم مسم تنأ موق جامو 7 ا

 هنا تننظ اق لخدوبايلا ىلع تسلب لاق ريمالل كرك 1 قح تانلا مسا داو تأ لاق |

 لاق مث بوبصو هرصن يف دعصف تعلس را دع ىلع تاخدف يف حد ىتح ينرك ذب نا هنكمأ |

 لاقف بجحاحلا ءاحو يريدك أف هيدعنأف نينا لاق ريم ال . : تاق كليو ىعاش تأ | 5

 نعي ريمالا هل لاقف نايا لؤخدف هل نذثا لاق بابلإب ىدسألا ميرخ نب نأ اذه ريمألا ايم ا

 ارا نيم أ انهض ل هللاو لاقف يلارظنف دبعأا اذه 0 7 ميرخ ناأ
 : 0 .دنون الث هتميق لاق مع تلق رءشلالوش او أ ىللاقف ةعا رعش هل نأ لاق رات ةنامهنعا

 رجشلا لوهءاذه لئمأ رغشلاو اذطام ل قمحأ هنوكل لاق تنأ هضفختو هعفرأ نعي لاق

 : ا هال نكي عمست فيك زيزملا د.ع هل لاقفهتدشن أف بصناب نينا لال 0 نسي 1

 لاو لاق كنم هللاو ىأ لاق ريمالا اهبأ مآ لاق.كنم رمشأ لاو وه ل0 لهأ رعشأ وه |[ ظ
 قير تربصام كلذك تنك و لو كلذكأنأ ام هللاو تيذك لاق فرط لواط كا يمل ا

 ىلَندْبل لاق نعأب نك انو ينمي كرام كب ويثرفو ىدئاسو ىلع ءىتتو ماعطلا يف هات ةسل ََ ١
2 
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 رش ىلا ديرللا ىلع ليشس هي نماو كي تا 00 ينامحاو قارعلاب رششب ىلا جرخا

 مخ نب نأ لق [ ظ
 اديربلا ناورم نب رشب ىلا #4 يدا ىف م طقملا ن ٠ تيكر

 ادي نأ ةبلع انني ىارا# فنأ فأأ رش امعأ ولو
 ادومع هل نا قا دومع #* رشم مقأني

 2 ء>حاضم 2م 2-2 هب ا

5 

: 

١ 

١ 

 ةيورل

 مْؤملا 2

 اديدح امالسا 0 لحال # ثدحيو. مهموقي ا عدو

 0 0 ظعال هوا- * لقره يب جاب + جاتلا 9-0 :

 ادودخلا_تفلاخ ناولالا ذا # رسشب هحو يدخ جايد ىلع ..

 00 دبع هحو ىلع نك ف ضيع هبا # ادودخلا تفلاخ ناول الا ذآ * 1 ينحل د بويأ لاق أ



 0 ُسااس لظ0

 : .ادولو اكاردم دسالا م اك رمش مأ ادجو دق انأو

 . ١ نحر دبع ين دح لاق ربب زلا انتدح لاو يمرحا ) ة مثهرد تفل هدام رمش ءالمعات لاق

 ىلع هب مدقو بيصأ ماب هون نهد كو ةورف بأن تار قب هللأ تم 2-2 نع يرهزلا هللا دبع ْ

 رمشلا لاقملوأو مغ نيح 0 رع لعب مد ةورف يآ نإ هللا دع ناو نب را

 ا يأ هيلع 3 نيس وت نا بدصأ ناكو رعشلا لوقي يلون هني ص ول كتئح ريمآلاهلل لأ لاق

 .ةج يف ىلع تلك اف ءادغلا/ توعد اذا زيزءلا دع 5 يىدسالا ميز> نب نغأ هعم و هرعش

 :املف يشو ءادرو يو هن ةح يف 5 هودروهوحر و ءودوت 6 أذاؤ لاقعب امزح فوص

 مالغلا اذهاوموق لاقف لاقعب امزح فوص ةي> يفبيصن 0 مر نإ ا ءادغلل ساح

  ىسو ع ءادرو ىو ةبج ىف هودر مث هودحر اف 00 لاف ارانيد نونالث نور 6 اولاقف

 " > طق ىو ْق ل51 ناك لاو نكأ لاو راند 5 اولا هوموق ل مدشنأف ان لايف

 ملام هل لاقف لك لغا رعشأ و هلاق هر هرعش 2 هل لاقذ ص لا ا يار هنأو نآلا هم

 | 0 هللاو هل لاقؤ فرظ لولا كل 1 نأ لاقف ع لاق ريمالا اهمأ 1 لاق تك عا هللاو وطه
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 ا ل اك ةدئام ىلع يدي عم كدب ىتذلتو اهعضأ ثيح كدي ع ذآ اذكو اذك ذنم مامطلا كعزان أنو لولع
 ا د هناا لاقو جرألا هلأ 2 00 جرحا ل نِعأ هأ لاقف ضاِس ن عا 0 كلمتحأ كلذ

 ْ 1 ناوسم نب كالملا دعب زاح اماف لاق تايبالا تن دتو * يدامح يف مطقملا ن 7 تك راد# اهلوأ ىت

 ىنياطو ىلا مدق ند 9 درج ا لاو يأ لاق مر روي لاق انش كاخأ دا كن 00

 "| لاو مكحيشو ايدئوم مكتانتق نه فلل نوذخ ناورم ىنباي كر لاك كاع تقرا رف لاق

 0 )ديلولا هنال ع هعل نأىع امزاع ناكو كلمادبنع كلذرم ف نيبدؤم ةسمح ىلا جا جات

 م يف 5 هل البا لكم نا لاقي لاق ةيش نب 0 انندح لاق ٍىرهوجلا زيزءلا دبع نب دمحأ
 1 هّتصق هل ركذو و ثاوارم نب زيرغلا دنع يآف 0 1 هيلاو# فاخو امص إذ اماغب

 هللأ دبع انمدح لاق ريدر ءا| ل لاق ى ٠ رحا ) 0 ا هعام أو هيلا وأ لضام هيلع ماا

 ىنبأ دبعوهو ناورم ل زيزعلا دلع 3 جورألا بيصتلا دا راالاف ىف ودلا مث ىلالغا م هاربا ن |

 ا ا اطوقب لام و بهاذف كب يهدي زرحم نبا كذحأ ايو دق رتس كنا هلهمأ تلاقف ا 2

 دارا قي لاقفز رح نب هياع 0 دق اروه ائيفو دلاب فرعي ءام ناك ناكاذا

 مئاعتلا دخو ودلا تدخو 1 * زر نبا صالق نه يذ>ال يفا

 : معان ريسغ هتليقتسا اذا ا #2 كور يأ ا ريطل 0

 0000 دا ركب نأ كدماف نما هلأ يباب كرد تلاقف هما اق عج أ 3

 . ْش ىهف اهكرف نإ كقلش اف 00 ا اا ف ا يللاف ةيالافلا لَ ع بهاذكنا يف

 هأ ةاطقلا مر وفصعلا نزوب ا )000

 22 ست 2-27 2 7 <<



 نعل ع . كم

 نم مث ة ةرعض ىنب نم ةأرما هتقتعأ ىلا نا دنع اريج ولا نب ا دنع وبأ لاق ناورحسا 00

 نب هللا دع انثدح لاق دما لياخلا اند لاق يديزيلا سابملا نب دس ( اند ) ل

 ىنالب لاق ثيدحخلا م نسح يأ اندح ناكو ةيمأ يف ١ ىلوم ليعم تأ نب بالك انثدخ لاق تال

 ذأ هيو طال ملل ا قىح هبلط يف جر 0 نالوا ير امي ناك ًابيصن نا |

 دحاو زيزعلا دنع دعبام بيصت لاف ناورم نب كالملا دنع ىلو وهو نأو سم نب ريزعلا دبع كاذ |

 نحال لخ دن 1 ادم هل تأيه دق ياف ريمالا ىلع ف نذآتسا لاقف بجحاحلا يأف ىقحاحل هديتعا |

 نم هازيزءلادبع ن : لظف كلا أه دق يد كم اع ند هيلا 2 لحر بايلا ريمالا ل حلك ان 1 إ

 2 اند دنع باب 4 حارو ب سبيصن أدغف هيلا ان :حاح 0 واوضصالاب هر لاقف مهكحضيو هب أر |

 5 نأ ديرب وهو تاوضالا ىلع لاقو سانلل ا قى ريدلا صحف هرمسف كلملا دمع ن نمد تا هاو رهشأ | ا

 لاق همالك عمسإ تي ناكا لف لخدف سائلا هنم كحض ||

 ههوق ط 00 كح عل 3
0 

0 7 

 متياوبأ نينا : كناكذ 00
 ه سمح أخ م مهريسغو *
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 ه ض أع ةلوهام كراذو

 هرطاملا ةلبللا نم ىدلا ن .: 1 ظ

 هراس - ةريبجم نكي * ءانأ ىدو انا 2 أ

 لاقف نيموقملا يعدف هتءبق يف غاب اذ جرذا لاقف نجا! اعدف كولمت يفا لاقف ه وطمعأ 5 لاقف |

 : اهلع م ايقلا نسحيو اهرب 0 عار هنا لاق رانيد ةبام اولاق بيع هب سبأ دوسأ امالغ اوموق |

 أ لاق ران 0 اولاق ايخيزيو لكلا يرو اهفقثيو يقل يريد هنأ لاق رايد انام دعح اولا |

 || دع لاق راد فا اوت اقدح قحلال نعاش هنا لاق راند 318 اولا هب ريصإ رعشال ةياور هنا | |

 اتاسلا يرب نيح كفكو

 نورشعو ةسمح لاقدنك و لاق تالخأ ىذلا يريد نع : ريمألا هللا حاصأ لاق هيلا اهوعفدا زيزما | أ

 كش رتشا لاق كايا ئحكدم نع ىسفنل يتزئاح ريهالا هللا جلا لاق هيلا اهورفدإ لاق راند ||

 .: نيرتش جرد و4 هلا نر بعضتساف هءاع 0 ناورد 00 مدل اهو ةفوكلا ينآف اعلا دع ملأ

 هاآذان هكذم ءاذح راد يأ هكان اماف هضراعف ًاهزنتم ناو | |

 لخا كيردي هلالا قاذ * ام 8 نبا :رمشباب : 1

 لكغ الو مرج نم نهام * ةلباقم زج هب تءاج 1
 | ةسطق يهون ناو نب رش م 1 سيصن اهانع يتلا هي رع مهرد آلا ةريشعت ريش هلا لاق |

 ْ نعْراَر كا نع عدرا( ان ( ذاك نإ دع نب كالام نب ةنسالا بعالا» رثفاع نب رمل تقي

 رفعج ينب ةيداسب رم + كلا نب نار“ نأ امهريغو صقح نب رماعو ملس» نب هللادلع نع 2 قادما

 1 لوقتو اط لب | ىلع ولدب عزنت رششب تنب ةيطق يآرق |

 ىذم الو اف عرضال * كالا ردك ةب ةينوج * يتشتلا ىلارقف اي سيل
 اج مو اخ كرتي * أمت ماعو قيفرت ناماع لوقتو |
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 امزر الاحرو ايادر الا ام دام مظع سأرففعدبملو ١

 ا 0 < ندع لاقزيزملا دنع نب ذمح أ( و )ناوزمنب رش هل تدلوف اهجورفناورم اهطخن

 َآ لثم تصل ريخ يف نالت نب لياخ عما توما ع ةيواعم ن ١ دع ان دح لاق: ةش

 ل ينعلا ن ع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق يمغ قربخأ اوس قحسا او ىرلا درو «ذأع

 || نوك انأنم 0 اقئال لو نوكأ نال هللاو لو ىنأف هوقحاتسي ا هلام عنا عد

 | هيفمتوانأ د تاكالا ادن أ 3 0 ا الا لاو و كلام تاذن نور 0 تدل و داما اعد

 أ همسق اعيش د11 ذا كام قح محم كلذك ناكو لاق ادنأ "يشب هنم 0 انزل د اك ءاوس

 8 رقما لفيت ندم 0 00 ارتد لتيمرلا (يرخا) مدح هقناكن م
 : ةدشاسها يري وهو قدزرفلادشنتساف قدزرفلا هدنعوكلملا دمع نب ناماس ىلع سصناا لذد لاق

 ا رختفي هلوق هدشناف هل ادب

 ْ ظ 000 مةر - ل * ,هدنع باطت حيراا ناك كرو

 ا 0 بناج لكن مراوكالابعش ىلا منت وعر 0 نوكرراورس
 ْ 1 للاغ راث مش ترصخ دقو * اهءلذولاوشار ان( راو خوتسااذا

 كالوم دشنأف ق 5-5 لاقو ههجو يف حلكو ناملس ظافف فسنملا لثم هسأر دلع ا والا

 هلوق هدشن ف بيصت ماقف كليو

 0 كالومو لاشوأ تاذافق * مهيقل نيرداص ككل 3

 بلاط نادو 15 نم هفورعمل # ىننا ناملس نع ينوربخ اوفق

 ١ تئاقحلاكءلعتننا | كك لاو هلهأ تنأ يذلاب ا

 ىاآ رفرعلا بلاط نم هباوباب * .ةيثع: لكو .هاندهع اولاقو

 37 اوكلا ا هبشتالو * هلوح ىاوكلاسانلاوردمااوه
 .هدنعن «جرخ دقو قدز رفلا لافف ق دز رفلاب كلذ عنصيملوةزئاب احيهلر ءأو بيصن ايهللاو تنسح [ناماسدل لاقف

 0| ذو يذلا غو < الجر همك !نشلاَرَخَو

 0001 0 ا مرإ هللا دع نب نجح رلا دع ىدح لاق ريزلا انندح لاق يمرحلا ( انربخأ )

0 

 از هلحو دق قى ىلع رصم مطقم مطقملا بيصنلا ناورم نب 0 ديع لمح لاف ريرعلا دبع نبا

 1 مط لاَقف هباوحر ذو 005 0 عمتجأف دع نأ 5 ع 2 يشو تاعطقم هسبلاو هقوف طش

 نع ةفيلخوبأ ( انربخأ ) ثك أ 1 له نم وس ل هللاو لاق هللاو يأ اولاق ا

 3 نفعا تنأف بعذأ هلإلاقف دشن ءوهو بيدنب ربرح | لاق نفل ءااوبأ يف ::دح لاق مالاس نب 1

 ]|| ينادح لاق هبأ نع دامح نع ىحي نب نيسحلا 0 ركنا ردح اني كح ناك كتر لها

 | هدهنتساوهسلحم هل 00 كلملا دنع نب ماشه ىلع مدق اذا ناك سصنلا نا ينغلب لاق ةيامع نب ع

 :اراناوكت: يورو (0حيرلا نوطب يورو(") اهبذج نم يورو )١(



 امم غم هد لم ه4 ةدمصف اموب هدفا ك4عم ىو ىب ةديشللا اذاف 5 فى ىلا 2

 املا (1) تلص من اوفعكنيمي .* مهتقب العلا سانلا قبتسا ادا 1

 كتاكسع "لات 1 . طق د أ ةيطحلاب كد لاقف يناسف حدملا ةياغا تغلب دوسأي ماشه هل لاقف | ا

 لاق ىحب ا 00 ءانكوف اح رعشلا نم نيسح أ هقلاَو اذ لاقف أ

 : ناورم نإ ريزعلا دعو تاصب تاع لاق ةيانع نيالا نع ا اه نب دا انت

 ةماب ماواشإ © ةداب 5 ًامسحدو بتصا 3 اف ةذب هع هية دلال 00 4م كف ةورعم ||

 ١ ةا هيأ هلا ل هءاحو | م اق 1 4ب عا ا فءصا ا ا 1 اه اهقلعاو اهعاتا 22 ٍ

 ْ كك عل كَ ١ هللا نع م كتد أ كدر كاد د ىد هللاو يبمام هل لاَتؤ هقتعل نا هلأسف |

 ا اعف هنت قالا 5 ةعم هو دك هلبأ نع مي ىلوم كَ هلا الغ عقد ٍجورخلا تاو أادف |

 ا تيك "نافل لاك ٠ رجزو هيلع كلذ 00 :اذ نادوسلا عم صزيو نفزي وهو م هب رف ةقتعأو

 ١ | ىتح يضشو ىحر لصتا ىف .ةتعأ ت :كناو ادبأ نوكي الام هاو اذهف ديرب اك نوك ال ىتتقت 6

 لوقي وهو سصالافرصناف تئشا» عنصأو ا 00 ا ىذا وه 1 يذلا هلو اذ

 الئاط ينشب ْ امحس نا #* التاق محل يفار أ ينا

 الئاس كيف باوبالا برضو #* الح اورلا كل ي امج تيسن

 الجاع اقتعتسنأ اذا ح * الئانلا ب انشر دع

 دلئاح مروا اقلخأ الهاكلاو افقلاكنم ينتيلو

1 
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 لاقف زيزملا دبع دنع ٍتيصنلا ةراج تاطأو قا 0 أ
 فو نورظنب اسانأ # ىليل نباي يروظ ءارو ناو 0

 تو ع ىرثأ يف نيل ةادغ #4 اهينألو مهم ة 2 ْ

 تولشلا اي تسارام هيما ب د وا تكر

 نيثملا“ هللا وكل كاش تا عبتاف

 لاق هنا ينغلب و ةيملك زيزعلا دبع ها ناق ةسانك نإ تدك قدما لت 0 5 لصبلا

 أ هراحشأ يف اهمساب اهنورك ني ءارشلا <50 يف اهركذي يتح ًائيش ًارعاش يلعأل |
 وهو تريصت ىلع هن دملاب ءادوس تفقو لاق ةبانع تا 7 هك نع 0 نع 20 ) 0
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 كريز نا هلا وذلاكو كك يزخ ىلع هلا و تا ا مى ناب 1 يأ تااقؤذ سانلا د ْ

 ْ كعل بطخ بيتل ًاإ نأ هريغو ةيابع نبا يادحتو ىحسا كوالا نم زك أ كم يبا ا

 ىلا هوحو عمجأ هل لاَقؤ هابأ فرعو كلذ ىلا هبا هنا“ ند هل 1 هقلعأ يذلا هدي ةافو |[ إ

 , هسا نمد ن1 ينبأ 5 لاَقؤ هدي.س يخأ ىلع باص لبقأ اورضحا ماقأ مهعمط نا اذه

 أ ءوبرضواواعفق احربم ارض هويرضاف هور اذه ينب الجرب اوذخ دوسدل ديرمالاقف منكاق كيت ||
 1 أ

 قباسلا الت سرفلا ىلص لاقي اهتعم ىأ ( ١



 و ا
 ا ا يل حاولا ا 1 4 3

 || انثدح لاق ىلع نب 0 ) قي ) لعفذ يلام .يف اءهحاصيام ىلعو كح هيا اذه جوز لاقف

 . ظ 0 ىف كل له لاق ُ هعم يدغتف كلملا دنع ىلع بيصن لذد لاق يي اذ ع كرا نب 0

 نه تغلبام غلبأ و هعيش يقلحو لفافم ىرعشو لئثاح ينو لاَقَف لعفف يننمؤت لاقف هيلع

 نأ نيئمؤملا 0 هللا كدشنأف يناساوىلقعب هنعلب اأو رع هو 5 فرش ىانإ كمارك]

 1 يل ناردأ نمباش ىلا رظن مثهب كتقحلأل كاذأ هرك أ ىنأ الول هديس و

 ينادح لاق يدسالا نسحلا 5 ) ينربخأ ( ةافعلاف' كني ةلزنملا هذه هب تغلبام نيبو ينيب لود

 ةتضللا تنقل لاق ديان نا. نكي يأ 0 د قب دال نع ينغلب لاق در 3

 0 00000 اك كرش كلوقلا امصن تيمس م نجح | انأاب هل تلقف ماشه بابب 0

 يعل 3100100 ةيلارظنتل اذه اندواوع 2 ىديس لاق نادو نمت 0 دع تلو

 نع ىحي نب نيسحلا ) 0 ( 0 لاو ننازب رعلا دبع يازتشا م م تيصنلا تنءدسف قالا

 قىرصنلا قحسإ ىنأ نب هللا دع أ لاق لاق ,ىدسالا يب م يبأ ةضاتكأ نب د نع 1 نع دام

 لاق يدسالا ( ووو , ءالكلا يح لا 0 اد 0 نبت 0 ل لو نل

 ىلع لذ د لاق بيصن ينثدح لاق يرهزلا زيزعلا د.ع نبد#ت نع هسبأ نع اص نب د ينثدح

 : كل قا قدا لاقفإ ناوى نب زيزعلا دنع

 ركذلا سرد ىضمدق "ين رك ذىوس * ةدر نيليلخلا ناب 05 / اذا

 3 0 00١ 011 لدبلا وديس قآل اذه يل اذه سل تلقف
 ركب الو صولة ن ميلا نإ امو * يتفان دمنا نأ دو 0 ف

 يثيدح قدص ىلع راسل كل ٠ لك راحو كتيدح قدص ىلع ة رباح كل. ني رعلا دبع يل لاقف

 5 نابع 0ك هيبأ نع دامح نع يحي نب نيسحلا ( ىربخأ ) راند فاا يارعش  ىلعو راند فلا

 ) 0 ( ةردكحلا '”ينا' نيضراعلا فيفخ ا ناكو :تيصنلا 30 لاق ه 0 نع صفح

 لاح هيدح نع يدعسلا م ميهأ ربأ يف ن”دح لاق ريب زأأ ىنثدح لاق ءالعلا يبأ نب يعردلا

 ا داعم ءازإ عم دوسأ الجر تر لل ادت نع اهبأ نع 37 0 0

 لوقأ يذلا [نأ لاق ثنا نم تلقو هنم توبدف اهضا بو هداوس

 2 اكلاو قرفملا ىأتلا ةبرغ ادغ + يب نيتدحم. يذلا ميت رمش. تيلالأ
 ىدعل امنوحشاكلا 5 انآ * ىو برش نيح ر 8 3 ىرأ

 دهعلا ىلع مودم ىف مهمشتف * ادعلا انل مه ىلوالا دنع د

 : نسحلاوبأينربخأ ر 3 ُ هدهو بصل اذهليقف ايف تا ايف لع ودا لاول تحاصف لاق

 000 لاق ءابسأ نب ةيريو> نع ناظقيلا وبأ يف :ةدح لاق حاطنلا نب طلاص نب دم انثدح لاق ىدسالا
 ة وسالادبعلا اليشم مح ردح ا لفات هللاقف اكو ءاطغأ وهلم ر مزعج ن هللا دنع نصا ىأ

 زك ألقاب قحتسا دقلو ينرعل هرعش ناو ضيبال هءانث نا ناك للاساو لاعفاناطملا اذه

 (نرحأ )يور حادمووتني ءانثو ينشف مهاردو ىلب تاو يضنت لحاور يع امنا كاذ امو لان امت



 تارا

 و 1 ب 0 ا 0 0 00 9 0 0

 ( معو

 رفعج نب هللأ دب 5 بدصأ حدتما دوسالاوب| لاق لاق ين امل ع نع هنأ ع نع داح نع 2 نا

 ةودسل انههذا بدصنل لق لاق ين :ءادملا ٠ نع قأَو دعا 0 لاق ىلع نب 8 ) 5 ريش كو
 ع

 ضينا ا روش و ءادوس 0 كر يف نعم :صراامو لاق َُك روش كَ هم ندحشساو كيلا نو ندري

 ا صفح نب نابع ن ع أ نع دا نع ىحب نغم (قوخأ 0 ءارو نم يرد نع مسا نكلو أ[

 ىلالها ذ ةنم لاقف اذه نم تاقف بابلا ىلع برضف اليا ىلالطا د 250 رف

 0 أ نا لاَقؤ لدلا اذه يف كب ا ل يأ تاقف يرشلا لاقف اعزف هيلا تد را ٍ

 ل ةقرو ءافص اهافر م ىتتلادق دس نو هن نقب ينونأ مث اه تدشعتف نيفعر نيد ةيوشم ةجاحدب ||

 هنسح مه ناسنا يف ترك هلا هك را قلك نإ لك ىلا كين * بيصأ لوقب مرتو برشأ |[ ا

 فرصن أم ىنكي الوألاقف اذه الا كبءاخام تلقف كاذبا كتاف كريغ دجأ يف هلضف فرعي :
 ىلب لاقف ءاجولا 5 تنأ بيصنل ةماسم لاق لاق هدأ نع دام ع نعىحي نإ نيسحلا ) يرحأ) |[

 ه2اف كمر 5 هتحدم دق انالف ناف لاق هللا كا ا هللا كافاع ناكم لءٍ>أنا نا اال نار 3 تلاوأأ ا

 دا هللاو اذه ةملس لاف ةتحدو 3 دلل أ نأ ىغش اعاو 1 نا ىغينبام هللاو ال لاق ا

 ىمازلا كاحضلا نع ةيابع نبأ ن نع يا لغ تار و داح لاق لاق نسا نر احطا نماأ| ١

 هنع هللأ يذر رارعلا دع ل هلا وهيلع هللا ىلص هللا لوسر ددعسم بيصأ لد لاق

 نذا ريمالا اهب | لاَقِف هريثمو 0 هلاو هيلع هللا يلد يي :| ربق نيب سلا> وهوةئيدملا ريمأ دئموي |

 ناف' يرجأ ادم كلوق يتدشنا نكلو ينزحتت لمفتال لاقف زيزعلا دع تا نم كدشنأ نا 2

 هدشن اف اهايإ كنقل ىح ًامصان اهف كل ناك كناطيش

 يحل

 نود 5 كاسوعلا تناك تشل رادلا نا و مق

 نيطقلا لمتحاف رادلا نطق * لل' لاو ناك دال
 نيسنالما- هيد اهاتلاس © نع نينا اظنات ايد

 نوفحلا 00 يدخ ىلع * ىعمد لظو 0 الظف

 نوعلا كقشرت تدك ناءاطإ © اونع تالا تار
 نيهرلا قاغ م" قلغت ملو * اهف ىانلا 0 مف تحر 1

 هيفو ورمع نع يطسولاب لمر فيفخ عرس نبال نيربخآلاو تاينالا هذه نم نيلوالا نتلافا
 نع هب نع 0 نع نيشحلا (يريخأ )نينونو ورحت نع ىطسواب نوال 00 ضبرغلل 2
 ناكو ءا رؤص ةش اهناكومأشلا ن ممدقأ اذا | ةئدحلا زو< 7 لزس بيصأ ناك لاق ةيانع نب 8 8

 قفبالا رعشب 0 امهب تايو ةمدق اموملع مدقف كالذ ديغو اناسو مهأرد اط بهو مدق اذاف ماحس 3

 تماقفهلجرباب تكا ةعاسدسب اهلا كانو تح مث تأطب اف هعمتماقث هلحرت اهضكرف البل اهءاح ل5
 هل تلان نخكب نامارااملف ايليت را د عارف حا املف 00 تاطبأف هي
 اهل لاقف كتداع تنا يناب اهتبو زوجعلا

٠ 8 



00 1 
 . | يدعم سم دحر ايلف تح مكاو نب هللا دنع نب نارمعو ةعمز نب كلملا |!

1 

 ا الاف نإ كا لالي تلق كح انابا كفا |
ْ 
7 

 ا

 ةهحر زيزعلا دع نب رم ىلعسصنلا لخدو بوبأ لأق اريخا مف كاذهلره تباصأف كاذب اه 1 ا

 0 00 2 د 000 له * هلوق تيمكلا |

 ةمرلاوذ لاق مك تاق الا 5

 نع ىحي نإ نيسحلا ) 0 ( كي قبح 5-0 طق 0 رافغ أ تده ام بصنلا لاقفأ

 ل(

 فاط المدو كنم اذهو اذه * يوبلا ةلايم نيملا حومط كار 1

 ْ فداري نم ت تسسأ درف يب * اهم كال نيفدر لمح ناف

 عنا ةنيع وبا اهب لزق سانلا اهم لرش اسما للك كام تاق لك لا مادعل مى

 "تلق ثتيش ناو تمذدق اذا كاطعأام لثم كل نمضأ نأ تيكا نا يراتخا كل كا يش بدصأ ٍ

 بدر 3 ادغ 6 نكت مل ناو 3 بيبح مأ نيسعلا لبق ينالا

 تح 1 يد - ا ف هتقدص 0 كيبح نكب , ل نال

 0 جواب قيودا ةللع 4 قفا 2 ماب

 ا ا ل اللا روثت يذلا تنأ دودأاب هبا هل لاق ةفالخا ىلواه دعب هيلعهللا ١

 م لاَقف 5 و رضح نم كلذب هل دهشو اميسن لوقأال ناو ةنعادو نيئّؤملا اعلا كلذ

 نع نع تع ليك يداوس نوملع تضف ' ىل تايب لاقق كتجاح لسف اذكه صالا ناكذا

 داع لاق يتب رطلةقشو لاق لعفف نط يرش » لاق اذام ديرتف لاق ناض لا نع بغرب و ةادوعلا

 0000 0 01 0 )1( لرخ) اهرد نيثالث نايواس اناكو هسون ءانكو هقبس ةيلح

 اهدفتنأف ةمرلاوذو تيمكلاو بيصتلا عمتجا لاقةسانك نبا نع ىلصوملا قحسا نع ةبش نبا

 نمسنالا ئ 0 2 تدخا 0 لاق ي 8 0 36 كلا هأ 1 0 بيصن ددو

 تاخالاب | قوتاتلا قو نسا ال
 هل وق ىلا من غاب ىتح * 5 5 الا هولا هذه تأ * هلوق اهدا 9

 ارابولا تاولفلا نيواحت * اهنينغ سراجطاام اذا
 اهنم غاب يتح دشنأ مث تاوافلا نكستال رابولاو بيصنلا هل لاقف

 ارافغ 0 0-0 2 أملع نم كطرشأ| اطغلا ناك

 نسف ةلاححضلا نب نم رلا دع حدم اب 6 ' ىلكلاب نبت ندا نع  قحسا نا. دان

 ام هللاو هل لاقو هيلا رذتعاو راصنالا نم نيلجر ىلا 8 بتكو رم رع دل ماك ىروفلا

 نييراصنالا أ ع جرت موقلا ءالؤه لاومأ يف يدب ا هركأل فإ د ل تال

 ىلوو لع. مث هي هيلا كالذ اعفدو صئالق ن راع كل م دق الاقو 1 رقف و باتكلا | تاطعأف

 بدصن مساب دجوف عجريو كاحضلا ن : لعااجت نا ا روك ار ور

 هبه يس سس سس سجس بيبي سس سيسي هيي هيب بيما ب يي يي سس يي هيب

 0" 5 / , 17 2 2000 0 9 " 7 1 الا نوح 5 -ا -
 - ١



 ا ا جت و سل <

 دكلا قافحأن . عزتو يدرأ ا 0
 اودحو اندعب باتك ىأف رشع #* مهدنعو 00 نك ابنا

 اودقت يذلا دقنلا [هدحن امنه 0 ناب ذا [وحا اجا

 * دفص هلانيد ةرئان ريغ يف * ينفلكح يرصنلا كلماع ناو

 دوق الو لقعال لتقأ فيك مأ 2# قناك بنذأ مو 00
 : دعم 00 ( ةنيدملا ٠. نعهلزع تكف د "لمع قال لمعيال هللاو مرحالما ١ لاَقذ ل |

 دي ىريبيزلا هللأ كيع نب نومه ةزاحا راكب نب ريبزلا انربخأ لاق نايررملانا فانت |

 هلاوقان دعت افنان دهسا اد سا كاع اوسلجملا اذهيف سلخ سصنلا انيلعمدق لاقر هللا نم

ْ 
 ركونموباقعنزم يداوفلاكتنش 2:05 وكذا تانقعابالا <

 ريضنلا ةنبا قاسنم لالا 2 را نومه لال
 ركبالو ضولقت نماهبنا قلمو * نقادشنا نارود يد

 رشنلا ةمط ثاسألا ذك ككاو * ةلعتالا ناعولا  ةكعنا امو

 زيحبلاو: كيسا ملا ميأ معو * هدبع روطلا نم يدان يذلا واع
 رفا ىلع 0 ا لانل :# هلهأو ابح رفحا ىتداز دقلا

 ْ بوقعي نب فسوب_ نع يدعسلا مهأرب | قيارتع ينربخأ لاق رب زلا انمدح لاق يم :را ) ا ! 3

 تدصنل ناو حر نب تللملا دع لاق لاق حور مسم أ نب هللا دنع نب ةماس نب ناماس نب ءالعلا نإ 7

 امف لوش يتلا هناديصق ها يندشنأ 2

 رمفالو قايضالا لكل 22 عييجضلا هيوطي حشكلا روضمو 5

 : 2 نيح اعيس ناك ولو ىولي * اهب ار اذالاتاو زايال فداور ىذو 00 3

 هل لاقف ءاملا اهدي نم تبرشام اهيأرول ةيون ىل مع تنب لاق هذه نم بيصتاي كلا ٠0 ٠
 ا ثرركلا ايدج لاق نانتورملا نت ففلخا نب كح( ورحل ) كانيع هيف يذلا تبرضل تلق اذهريغول 2

 || هدلووةلهأو ابصن يرتشا ناورمنب زيزعلا دبع ناكلاق يتئادملا انثدح لاق ةماسأ ىلا نب د نبأ
 ١ بيست هيقءلاقف هتلص نسحبو هرجبف احيا ماع لك يف هيلا لحري'تيصت ناكو نشا >- |

 لوجام رشح قرت لخشر 5 قيل كوقلا ناسي لو 0
 ليلخلا هؤزربو مهتدوم * الا نالخلا ًاذارإل ف

 اس رصم 3 ىذلا لينلا عم * مهانأ دّقف رصم له رشف :

 نخر 2ع كد دوا يعازخلا كلامنب ا نووره ندع نب مشاه ( ينرخأ "00

 || لاقف زاححلا ل نم سعاش هاحبف ءانحإسا نأ 0 بيصن ناك لاق همع نع يبمصالا 2 نإ



 دابا نول ءانحجلا ينأ نولو نب ارئاح سانلا يف ءانححلابأ تب 17 ٍّ

 34 ماظ هجو هل اءولظم ناك ناو 23 هداوس نه هلا لع ار

 ا ريخ لآ ءغلا د يناصوأ هللا نكلو 4 حال نا انحاه تنكىاوذل لاّقف ةخذلا تيصود . ليقف

 د 3 :ىدش هب 4 تفصوام كدشنا ادافأ قدص دقو داوسلابالا 7 هلوقأال 0 ع ىلع تلعجف

 0 ا ىلإ |ولاق

 تا داْؤف ل ناسللا ن6 6 ىلما 5 يصفان دا كلا نع

 قبانم نابع ا توف 27 ا تباع 2 0

 00 دخلو 2 هنادب قطان 2 نحب 7

 00 اة هوان عياد ى لامست ي يا

 لاق لاق لوس َك 00 0 ىنلدح - لاق 0 هي نب د كيعس ىنندح لاق لوس يبأ نس 3 دنع

 ارا ها كلو رجانأوألا تدلو ف كيع كلوق ا لاقف ردشللو كلام ديعلا اهيا بدصنلل لئاق

 01 ىلا اناف داوملا 0 6 : وعاش

 ها دعا ل ا وو وسلا تر ا
 ىلع بيصن تفق و لاق يمودسلا ن 0 لاق هيأ نع دا ندعو 00 ند ( ينربخأ )

 2 تااقف كا امو لاقذ ف تاد.ثنل 7تلاقو هتقاف ءاموأ نهب ةيراح 4 || تحري 2 قستساف تايبأ

 - لوقي ًامنأف اق تناق معلا اذه م اا لاقو لحل رظنو دنه

 م عل مأ هللا ةداز ت1 لاا 2 1 و دنه بح ن 4 0

 . ارد اك هلا كلام ةنجاحال « ا ,ق ىذ نطل نم ناعيقلاب نآالا

 8 1 هب تيأر قاباكيف 5 * ىناف هيأ يك ا قوز
 8 ) نرخ أف بيصن لوش 0 اق ا 4 ةيخا هذهتبطخ و تاينالا هدذهت عاشق لاق

 ْ 3 لخد لاق مالس نب دمع اسدح لاق هس نب لتعيسأ نب ىسع انثدح لاق يعاز كاد نب مشاه

 ٠ ! نيئمؤملا 1 م لاقذ كياع رهام ص 2 بيدنا ينندح هل لاَقف كلملا دنع 2 ديزي ىلع بيصأ

 2 لاوف ينع كيلا تلاق اهلع تحلأ املق .نيطابالاب ينك نامز اهدنع تثكف ءارخ ةيراخ تقلع
 ش و ا 116 تلاقف رابلا قزاوط نم كنااكل لاو اق اذ تاق ذل قراوط نم كناكل
 ّق راظنأ تح فرصن | ىل ت تلاق مث لقعلا فرظلا اما فرظلام نيردن له اط تاقف اطوق ينظاغف

 تاسالا هذه . ملا ت كسراف كرمأ

 ءامعلا وح نه ضرالا ع 2 ءاز ءاشدعفلا ل مركح ىلو



 ( زها
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 هل“ |
 20 3 يبت 000 درت ىلا ّْ 0 1

 : 9. 5 ايم ا تانألا هده كيحع سلا 0 بيصنل يعمصالا 7 لاق 1

 (1)هَشاذ كسملا نمهيوريال كسيملاككا ينناف داوسلا يول ن' 3 ناف

 ههان صب ءايلعلا ند نابل د ا ىداوس يباوثأ رض امو ١

 هقرافم ىلا لعاو هل كال د اما لت دولا نم * لدبي ل ءرلاتتا 1

 اوريتساانه كاعد ء مالسنب دم انئدح لاق ةفيلخ وبأ بامللا نب لضفلا ( ف أ
 ا(
 يمرملا ( ىرخأ ) كتيلح لسا حشأ تا 1 لق هر ا لاقف هرعش نما عش : |
 0 ع نب زيزعلا دبع نع ليعمسا نب دمحم ينثدح لاق راكب نب ريتزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ ا أ

 تنأيل لاق ناو 6 00 00 كم ع ىلع ت لك لاق بد را نع كلملا ديع كب روس 6 ع نا[

 ريق | كلمخ نأ 4م تدردضصر ةا دال نود دبع يل لاَقؤ 0 ماع دازام هللاو كندل> /

 تعلو لل هنكلو انه 00 أ ينامعأتنا تأ ناي تاوتددو هل لاق نادوسلا |[ |
 لاق لاق ةديبع وبأ انربخأ لاق متاح وبأ انئدح لاق ل رار ك0 قر كيذاك |

 ىتتًالوهنم اداوس دشأالو هلم طقرأ مل الجر تأ رف ةفوكلا دحسم تلخد هير دع ا دمحم ىىل ْ

١ 

 3 0 هل تلق َ هتكدحف هنم توندف بيصن اذه ليقف هنع تلا نو 0 الو اناس 0

 نسل ىلع انا كو ا ح1 اتابرا انفص وأ ةعبر ينأ نب رمح وائماما لع لاَقو كباحأ نا 0

 || كحضف ولنا سال تن ًانومحزي سانلا نا هل تاقف تعوسام تلقدقف نأ انو كولملل انسدمأو |[ 3

 ناك لس أ لا ل امَأ لاقف ال تلقف 00 ا نانا مارتفأ لاق مث[

 ىغني الف ع لاح مل لجر امأ نيلجر الا تءار يناف لاق ىلب تاق لاق هللا كا أ هللا كافاع

 ناو هلأسأ نا يل تاوس ذإ ءاحطلاب ا تناك يسفنق ينعنف هتاأس ل 3 هملظأف هو نأ
َ 

 ا

 دقتع يأ نب لمس ن ناد ىنثدح لاق ن نابزرملا نب فاخ نب دمم ( ينربخأ ) هيدلام بلطأ ا

 نب ليعمسأ قثدح لاق يبيجتلا فسويوبأ ينادح هطخب يلأ باتكيف تدجو لاق ىديلا باد 1

 | نيكو وه جرخ هنأ رد والا :”دح لاق اريكح اييت”نكوةحلط لا لو راتخلا |

 قرقعلا قا 2 را امم كرا مكل له لاقف هاك لما بغ صوحالاو |

 نوردشام 0 اوسلو باودلا ن ٠ هيلع نوردشإم ل اوكرف ١ |ولاقف انزال هيف عتق |[

 ] يت>نوّمشيام ضم نوروز نوجد اوخ قيقعاا اونأ تح اوراسمن اويكو بايثلا نم هيلع |

 0 تازراب ءاسأو ي || ملا نم لاجرو فئاصو اذاف هونأ ىتح هومأف مظع داوس مط غدا

 2 2 ل 0 م ا

 نا
 000 ا" ةحاو 0 1 عيطتمنال اولاقف ةلهو كوأ نم نهونجحملآ| | اولد |

 0 مط تنذاتساد ءاننلا : نم كا تاخدو 7 لوؤلا ئلاق نعوأو اولعفت نولا اجر

َ كج 0 وو رو سو

 
 هل هلك قاذ هلوق 0

 ا« مل لظالا 5 01



 3 تي تح ا شرف ىلع ةزرب ةل.+> ذأ ىلع انا>دف رجا تلاقف ةأ رملا _تءاجج نأ ثبلت

 مح ناتان 0 ىلع ناسنا لكدحأو فديف اع 0 ةعوضوم يسارك اذإو
 ا : نا

 0 ناو يصاب نيعد لب اناقف ءادغلاب ا ماش نإو ائاعف 0 رعنو هحيصتق انل ىصب

 .فرطعاملع ترتس دق ةامح ةيراح 0 ىحاالو الكأالإ ن 0 م مدخلا ضعبىلا اهدي تاو

 اهتالوم لاه نم ةبيرق لامح تاذ 8 اذإو اهنع 0 00 فد ايل هوكسمأف

 نجح ابأ هللا فاع بيصنلا لوق ن م كحبو ىذخ !مالوم اط هاو ع حر

 جلا عطقنع مايأ ل لهو 3 دب ند هقرفملا 2 + الأ

 | 3 عدم 6-2 ديعتام داع دهع ىلع * دي 0 ءكوأ يغايأ تدلع

 | يب 4 نه اه 1 اهت تلاق ة متو حشا ةذفل لحب طق هتعوسام ندح 0 تءاش هتندف

 0 انأ هللا يفاع نحح

 هدر ' ينل مولا قراوطل 27  ةهدهس هداعو بحلا را

 هك لب قو ' سدلف ينأو لا ىدت هلتفر نم ترك ذو ا

 هدإب ةريح انيح نوكنف * يردرلب الو يعوق هموقال

 هدجم ةرايسصل 16 نم ا جرت دجمو

 انك يقم هاند تلبنيذلا نالحت نباالإ

 0 أ لوق نم ىذخ كحيو الط تلاق مث ا كل كوالا م ندحأ هاك اف لاق
 ندم انآ هللا يفاع ن 2#

 . عتمتم مكان ن نم فئاط لهو * هلوط تعتف ليا نم كلاف

 ٠ عدوم 5 نعلم امان ولو * هوحش قاب ىهوحشاذ نا ما

 . عدصتيامردص يف سانلا نه * ا دق املاط دقةحاح هل

 عزام هدلا نماموياهل ن وكي 6# اهلل نام زل "لوظاها تح

 ١عرشت محلا ىذل تناك ماعدق# اصعلاىلور يما يفتع رقدقو

 1 57 ١

 تي ل ل 012 4 تهلك ل

 9 سسسسلسلللسسسلسا 2 27اا
 0 - 7 - - ا 0 و وا

 لا و 00 ١
 ”7 1 1 ١

 كر ا وعول دف : ١1 تب فس 4 جوست

 20 اغا اوك واوان يرش نور 11 مار نت ارقي نا قيلت ط ذم رح 11.254 21

 0 رعش ىف ءانغلا اهرايتخإب 0 1 ل اهقاو نرخ ىش هلاو يءاخف لاق

 1 0 ىأ لوق ند أ -- انيأ ت تااق ع * اهماكحإ و ا 4 ا نسح ن م 4 5 ثتقفهس

 ا نحح ا انأ للا يقع

 انؤملم يف اأو أوملت يح 3 مكعبات ريغ لإ هقارلا م

 ىانكلا كتل نت اعل ب وخأ ةعيبض نإ كلام نب ور# افك هي 3 0 لوا لق ) ) ١

 | لوقو بد علا 1 + نه ناكو نادل تر ظلا نا صاع وه اصعلا هل تعرب 0 يذلا ما ود ليقو

6 

 ا | مح نب رمح وه ا الا ع نقم
 1 لاثمالا عم نم رممتخم ها يسودلا



 دك كود

 : ان وح وعيال ا رو رد مكللكشكا اك وو 5 ف

 انوبطالا ءادلاب سانلا .معأو * مكملعي ءاد نع ينوربح مأ .

 تلاق مث يل ةفالخلا نأو شيرق ضم نأ اوهز تنساب تره ك0

 ظ الو 1 0 0 1 و الاقو ريت ؟و ضوخحالا بوق م معطل تاه ةيئباي

 تعمساأو انراع_ثا ىلع اذه رعش تمدقو انس 2200 2 ت1 سل

 ْ 10 تلاقف اذه نم 0 وهام ءانغلا ن امفو هرعش لضفي 10006 اعشابد

 صوحأإ 0 هش نم ل --

 ترق نيعلاهبام "يس نيا ظل نك 7 52

 ةزمع يف ريثكأي كلوق م
 العامان أنين نقلا د ضع || يوس 03 ' ةيودج ةيروض تدسح امو

 داقسلا فرطامساطع ناف * ا ودع

 تعقد م 3 0 نتلحو راعد ا ك تو اهدنع تيدغتق ىنتستحاو نييذغم اجرخل لاق

 ةصقااامهتربخأ اف امهزاتم امي كليهفالاو اهالق ناف كيسحاص 2 اممفدأ ت تااقو رانيد ىتئام يللا ل ىلا 1

 اهنذهأف اهم كتملو ترث كساس هبا ف ريثك امأو اهانقف ضوحالا ان

 (ينرخل )دالك ما ةيمأ ين نم لاقف ةارملا نم سصتلا تلاشف 0 _َ

 يفرصع نوعاطلا مق عقو لاق ىنئادملا انثدح .لاق زارا ثرحلا .نن 0-0 نع قارولا قع يسع ا

 ظ هياع مدقفر كامل اع دعا نه ةيرقب لزنف هنم ابراه جرش اهايا ناورص نب زيزعلا دع يلا ْ

 قاوم و[ لايك ردع بلاط لاقف كحساام زيزعلا دنع هل لاقف كلملا دعل لوسر اطر

 هيرب بدصصن لاَقف ةيرقلا كلت ىف تامو ادبأ طاطسفلا ىلا امجار ْ

 لطيفا ىلا ني ةيدضد# كل د 7 32

 ل الا اهسنحا 0 #2 ادبأ يييصم ىلا هللا

 كلج هد تانمصملا 0ك را ةشبلع . ميكا

 اولحام

 لمالا كللخ نع را نيج مهيرض يف 0 4

 تا اشطا رك ذو قح-انع ل ولا ىرحي يف ةبامسلاب لعر هنْطو حرس ناتج هيف ينغ

 هزالا ينأن ديزو 5 ) لو ) ريوطا نال لما نأةناب 0 ردو جزبلا ن م ف هل

 اسصن 7 زاححلا عا ن م ةحخيشم نع ىريب زلا بعصم 0 0 : ءقحيدأ ن د ا ْ

 تسلا | 7 ند هيلعام نيعنلا 0 ١

 هلوق هدشن و ا هب تنيرام ضع يندشنأ هل لاَقف نا نب كلملا دبع ىلع لذ

 رخأتملا رباغاا هاا 3 3 0 ىرأ فرو“ الاتبرحو تف ع

 سس 7 يعامأ افال 1 نورك #* قمن لجأ ملل نكلو

0 



 : اا دم أام دنع لثق ريض © ىنأآلا بلغأنأ ادا كا

 مصل يعو بح يضقتف احاج # 65 تئش الك يناكر تكو

 00000 اضراب ىثو كيدل © ةميغ ءاوثلاويريش درولا يرت
 ا ا تقال نإ اهارذ * اماف ىل ناديه تبرع دقق
 رقنمو قيرطلا نابرغل دارم #* اهفوفدب لزي ملاح ناك ولو

 ريختملا هلها نم ىطصملا وه #* هناف ىلا نبا نلن دق نك ناف

 هلوق كلملا ديع عمس املف

 1 ريصي دتشاام د ع لتقف نبض <« قسالاد باغأ ناورذعأ كبأ ناف

 , 001 2 لجو اب ىنتفصو الهف كنم اما نا فك ن1 كليو هل لاق
 دبعيل لاق لاق ةسانك نب دم بويأ ينأ نع 00000 دا ارش لات يرعب دع
 |١ ١' هصلخم نسحو هتحاصفل لاق اذامل تلق ًاييصن 000 فارقلا تلو وا قرتملا لحنا ن هللا
 : ظ هاون عمت ل١ مالكا دج ىلا

 عجرف | معفرطلايفىوسايلا 4 ىهش , نيعلا الو الم سفناا الف

 : عنقت س هللا هب اهنم الدب 00 0 ه1 يعادي افا انمتاز

 هدشنأف ماشه 0 مهاربأ ىلع بيصن لذ د لاق نسحلا نب دمحم نع ربب زلا نع يم ركلا ) 0 (

 لوقي ثدح قرزالا نبا انحاما ليهد ينأ لوق نم اذه نبا“ ىشب اذهام مهارب | لافف هل ًاحكدم

 دوحلاو فورعملا ن .ىلا ع نه لخر #2 هال سه أ 0 ىلقنم نه دغت نا

 لثع مكنأن 0001 | لام لاح رب انونات نيل لاقو الع كربو ةتمامع عزو صل .نسخقا لآق

 0 ماشه 0 قرطأف لاق لاحرلاردق ىلع نوكاعأ هللاو حيدمللا نأ نخل 1 ليهد يبأ يدم

 و مهاربإ نع رببز 6 نع يرحلا ( ىنربخأ ) ملح ريغوهو ماشه نبا لحن مو هيلع بيصأ "ا

 دو لاق اهد_> نع اها نع لم نب نوع تنب 0 يندح يناندحا لاق يدعسلا 2 نا

 نم تلقف هنم توندف اهضايو هداوس نم ا اعل ءانسح ءاضيب أ سعا هعمو دوسأ اخر

 لوش يذلا انآ لاقف'تنأ

 دعنبلاو قرفملا ىأتلا ةبرغادغ * يي د يدلام ىرعش تنل !الأ

 ىدعل اهم نوحشاكلا اولي مان 3 ىولا 7-5 نيح ركب مأ ىدل

 دهعلا نع مؤدن ها دج #* ادعلا مه نيذلاد 0 ل

 ارتكب ما هذهو بيضا [ذده ليقف امهع 0 درتلا لع مودا هللاو لب تحاصف لاق

 نممدق ار ناك اميصن نأ ئرهزلا هللا دبع نب 0 || دنع ىنثدح لاق ريبزلا انثد> لاق يمرحلا :

 |0001 لع نآورم نب كلملا دبع ناو رانيد ةنامعيرأ ةيعازخلا ركب مارجح ىف حرطف مأشلا
 ب نع قحسأنب 1 دعت نب 0 0 ندا نال
 ع



)١54١١ 

 ساجملا لهأن ف ةعسم يدأولا نالاق 6 * ءاشه نال احدم 0 لمحف ةريحو ءادرو يوت سيف '

 هل لاقف'ءاديح نبا حدتما لل نإ دعا للاثآ لاف انضغبيو ماشه نبا ضغرلانا فرمف فيق" : اواق |[

 يتاحارب سم اف ت تامف ابرل .هللاو ىا لاقف كيلعرسسعيف انايحأ ضي رقلا ب بلطتأ نجح !يأي سلجلا لهأ |

 ةلاورعشلا يل حتفيو كلذ ينيرطيف ةيوقملا عارلا يف فقأو ةيلاخلا باعشلاىف ريسإ وحرام
 هفص وف نامعلاق قحسا لاق اهبأ 0 يف ه-اقنإ نم ةيمل ا ةاتفلا يحتست طقاتب تاقام كلذ يفا 1

 | اسدح لاق ديرنم نب دمع را ) ةرحتخلا *“ىنا نيضراعلا فيفخ اعدص هار 1 ىنأك لاقو ىلا 1

 هلوق بلص د لاق ةسانك نب دحح 2 هما نع 0 4 مل

 ريطأ زاحللا رح ير اليف اك طا قاخألو 2 َ
 لاق يمرحلا ( ا ) دوسأ تارغ هنا ريطتا كناف قاغ لق أ نبي لاقف قيء لأ نبأ هعمسف | 3

 جراخ ينإ بسصنل قع نبا لاق لاق شيرق ا ىدسالا دهن ني 50 لاق ريبزلا انندحلا 7
 لاذ لق لاق رعش 5 م لاق ؟ يذل يدم ل لسزتفأ ظ 0

 ريدج كلم ريصلا نسحب 2 تناو 2 0 ىدح نع نضل 3

 ريطأ زاجحلا رحم قرااتسا «ياح نال ل مو تدكو ظ

 هللاو هنأ هاد 2 يبأ نبا لاقف ةديدش ةسفنت تسفنتف نيتيبلا ىدعس قيتع ىنأ نيادشناف لاق 6 5

 اعلا ماي مو قتيل تال تسل نم دوجأبلا 0

 د ك4لا تينأ مجنلا وبأ لافلاق يبيسملا نع ىلصوملا قحسا نع نافهوبأ نثدح لاق '
 امو هب نأ عض وم يف وه ايف ءارعشلا نم ةدع هعمو هعم احر 2 ةباهلا لا جرذ>و هتحدقا

 هن - امايأ ككف هلا: ارا هل هيلا مدقتف بيصن وه اذاو تارضال ع 20( ذا افقاو 0

 لاقف ةضر رف نيف اينم دش ةريظحلا لخدا هل لاقف افاعش الاعو ًاراغص ةبص تفلخدق يأ كاش ]

 ةضيرف نيعبس هلذشن لخداف لاق يلع اهملثي نأ فاخأ ىل نبا يسمو تنسحأ دق كادف هللا ناجح هلا
 كاحضطلا نب دمحم نع 0 نعءالملا ينأنبيرحلا 0 ةضل رف نيمدأو ةناع 0 90 0

 5 هن 1 املف ةئدملا -- ضعب ىلع عاسوهو هي 0 3 0 ديعن 0 ا 3

 ' لاا كدحي ميدق سيلو * يجراخب تسل قاوم 5

 لائم اىلع لالطا لم ادب #* هنعبا#!قاورلا اذا 5

 لداخل سواح طف 4ةيشع 3 يءارت « دوا 3 رب ١

 راني 5 0 هن نم تل 3 هتعف رف يشأ ره عقدا لاقو هةدقإ دامو ا ارا يناطعأف 0 0

 نع نرال هللأ دبع ب ا ىندح لاق ريبزلا | هيج لاَ قارولا نيسحلا نت ىسع( ن0

 نب ةديبع يأ عمل يفا هللاو لاق ها يحراخلا ليقع نب هللا دبع نب رشب نب ديهسنب مهاربا ُْ 1

 اك عرشو هف انعرشف ءادغلاب اعدو هب ىتحاف 0 ريثك" هءاخ ذا هل ءاود قف ةعمز 6 هللا دبع 35

 امداق جحا ىفاو دق ةليمح ةزب يف بصن اذاف هانيدتسأو مالسلا هيلع انددرف د لجر ءاحو رم



 1 كم مغ ةرف م 00 0 ف ءادفلاىلا ءاعدمأ هلاسو هنا ةدييع يأ ىلع نك اف لكلا
 : يم ليعأو ةيارتل ىنأف 5 8 نأ را 8 ص 0 ةييبع 1 هلع 0 0
 ركلاهاظ ة "نهج رد ل كيلع 3 اهلها نأ نا نححم ابأأي هللاو اقف تنصت
 ةا اريثك يتلا دئازل كناو ليمح ريغ رخص ال1 تلك زاكي | نكل بيصن هل لاقف ءايحلا
 قارا ا لون فخ ار || رمشأ اوان نك كاف

 عيقبلا ةنعا نود قميو ينودحاك نظل تيس» ا
 عومدلا اعراجم دوش اذا د يدك 0 ىعالب نسداف

 كعحا لوقأ 5 كنم 5 هللاو نأ بيصأ هل لاقف
 1 وءالايذسعشلانعايذف * ا!برلب ةيلاكص تلح نإ ىليلخ
 0 كرا مود نم هدب * لزيع كرد اروج نم حرسأف
 محا جرضملا مدا يناضون *« انثي ىهدلا عنج نأ او
 0 ع للعةامح ن مريخ تومالو د ةمالاسروم الا ضعإ ن م

 0 0 ع ام حاط ةحر هقاس بيعت هحمر هدا رذللا اءاف بيدنا هل تدو ريثك دهب || محتقاف لاق
 دج نع مازلا ن ع ءالاعلا يبأ نب يم رأحا ) قرخلا ( راما يعرأ شع 5 أ 1 لاز ف
 لاق هنأ نيل الا ةمربر نإ ل 0 ىؤحللا ناعن رع هللا دع 5 نب يسوم نإ
 نمو 5 0 0 تيفلاف ةمدرلاب يع َح كةعمو ةعمز نب هللا ديع نب هدد 6ع يب كا امون تودع

 2 نينعاط موق رثأ يف هلاو هناك دا قم تالا كنك نسرفلاب ١ تيدا ١١ كاذ هل 1 تا هاناف ابريغ
 0 ْ طص ةديسع اةفزعو اناياع 5 3 ردد ند © رحنأا لع بيصت اذاؤ ةعم اضعو 5 ل 6 35 ضم

 0 دشلد .هطوت نأ 0 مهلحو | مهران 1 ددو 07 ا 0 اموق 2 ا دا هرمأ ن 6 هلا

 اذطو كلاق 0 اماف ايردع 0 ن“ قع 5 راع اعإ 4 اولاقو موقلا و ةدم ع » هب كيصَف

 ثناو م لاق 1 رعش كما 5 تاق 3 هديع ور هلاسو 1 ايحتساف

 رفص 23 ياقب هع يق ل و 90 سقف سر ةلا تحسم نكل ىردعل

 ا فكتتيدملا ميدق عيرل 0 ىبد ها تا 3 كر 0
 0 رضأ اعوبت» دا مو # اوفجوأف قرب مأشلاب نا

 ردقلا كتشاشح 5 أ الاو # اههاوتس ًاننعو الق ناوي *
 0 7-10 قايشا قه 00 5 23 عيلح
 رصبلاو تا نبا خمس ىللع يطغي * ا ءاقشلا ناك امير مث

 15 وهو فرصن او هل+و هأ 2 كا هل وول هنا ق جاف لاق
 نبا واسلا كل صضاخو تن بيطلا ١ كح ءاود ا

 د 0 ناك كؤاودو 5 تان يفم كاقر ند ماو

 نيدو لع تريصن لحد لاق يجمدالا نع 1 ناك 3 ديرد 3 ---- ل دخ ( نرخ (



 3 5 2 ١

 : تيصناي ل هل لاَقؤ اهتستساو ديزي اه تت رطف مع :ةحالتمأ ةديصق' هد.شن اف مو تاك

 أه وج هف اف هب سعف ةلكشلا يطيل نمطسبأ ءا اطعلاب نيئمؤملا لا كدب لاقف تدماعأ ىلإ

 ينَأ نب نمحرلا دبع نع ةيزع نع ووزلا ينأ نع يمر ( ينربخأ ) تام يت 2 م

 ْ هلوق هدشناف ةنيدملا ىلع لاو وهو ماشه نب مهار الع يس ل لاق دان
 تضم ايان ىلا ا 11 كشك تدال ياشرلا نينا .

 00 2 نافع نإ كا ل نيدمت ن 1 هللا دبع ن 5 ريبزلا نع 0 نب يسيعو يم

 || هتاحار ىلعو ضرملا 0 هيلعو هيلع مدقف 1 نيح كلذ هغابف 8 تصن ناكو هيلع دا

 مف 0-0 حلا هديصق هدشناف كا

 القلا اماع اندب هل تدعو * 4 00 رق تحح نع تفاح

 هال كاجرايف كرك كد » يناتلع قيم تلاط
 دئاوعلا تاقفشملا داهعلا ىلع * توكأو اطدق ىننكلو

 د 8 قافشاو حصأب : ١

 :دباصقلا ناسللد تادو كلا

 * يل ناش ناد“ شارف عنب رص

 4 يتحاحن ترساسيعلات رح زاملف

 ديال :كيذل قافشاو يجصاو * قدوم ىطبتل القا .ىباو

 ديساح ليقول ىنرقو مذ سابق * ةعرصلا 0 يندقت الف

 دئازو كاد نم وفعب ىاضر #* غلاب كاف ينبرقو 0 ع

 درانف يدا 9 ليلق * هنءهف يداؤف اما تأ

 0 مكتيقلام | اذا 2ك

4# 

2 

 ع

 1 م تاجر
 0 00 00 ل

 داق ريخالو فورعءمو نايل

 دئارطلاامرب ىلبذ ىرسلاي مق
 دئارص اهنم يتلاقابو 0
 ١ دفاوملا تايسارلا لكو كيا

 ظ ناسخ او ةلصيفو :كلح اورو كب ار دقل بيصناي كحيو هل لاقو يبد ماشه هل قرف |

"١ 

 : لع برص مداقإ لاق ةيامع نب 2 دم نع ريب ولا نع يمراا (انربخأ ) هب لفتحاو هتلص |[

 تنعذاف حار اع ف يي

 ةروص ب نم 4 موق ف ه4هعضل نع :موملا ررمأ نك ضرش ةئسدملا ٍريمأ وهو يوضلا دحاؤلا دبع |[ ||
. 

 ّْ ًاظدغ امالك بيصن هملكف ى مرضا | مههدرف | وعل ع ةملغ ةعل أ ممن و مط ض رفيل هيلع مهلخدأف ||
 قاع جرخاو كفك كا نأ عميطم 0 هللا كيع 0 مهارب | هيلا راشاف ةفيلخلا ع هتلزتع اللد فه: فد نووسح

 , نق يل تهر "ف كح نأ ته كف ىلإ ترد هل لاقف بدصأ هبقل م جر املف كينك |[ ا 5

 - ع

 (| سانلاواتطابتم بيصن اهلاماقف اهلحرب اهذخن ةلوحر ١ ةلحارلا كلت ىلا نجح اق مهاربا هلد

 ْ مولع كفا بيدأ معمق لز 0 الو لجأ الو و ا الو هذه 0 أنهأ ةيطع انيأرام نول

 ١ اي 0ع قوف |أموءفرت يح 31 حرو هاو امو مار لا ميحاص املق مكنإ هللاو |

 ا هيأ ا هيلع 50 هءاح نود نأ ابيصت ةفالخلا ىلو نيج كلملا ديع نإ ماشه ا



 رابع ا الا 000 نة لا ا تو د 2 ينط 0 الا 0 50 3 ع ا ارا را نار9 ملا
 11 ا ا ا و ودع

22 

 (ديدح ع لحر وه مهاربإ لاق قسؤلا كأن م نتعتسملا ينارو نمو هل ةبالصلاو هتعحا سم

 أهف هلو يمال كلام وهو هيف جابو هيلع يذغ ناو هنع عج ريال نأ ّ هتيذاح نا بتحلو قاغ

 | رفتف هيف جابو هيلع ىغنيف هلع عج ريالام هنم رهظيو معاي نا لبق جرح نأ 50 اطاس

 بيصن لاقف هدنع كدفرتو هماكتق سفن بيط هنم فداصتل كف ْ

 ّ لضف حمس رخآلا 0 لسف قيزرل د ناموي

 | كلذلك تايشعب صن هيلا لذ دولاق 1 يتح ىلا رمش اف لوقلا تيار اذاف كلذ لعاف كءادف تاعج نأ
 7 هملكف هلك ناديلا راشأف س 0 ال تالا نمنع فداصي يتحه.لكيالنأعبطم ناهس
 1 لاق مل م هزج 5 ريمألا أهم [هيففصاف ! دش تاكا دف يفا لاق 3 هاك نا بيصأ

 رطقلاو كدعب رصعلا ف الت>اهافع

 رك ذلاعمالا قوشلا سيلو تركذ

 1 رحملا يلا ماقملا نيبام تماورحعو

 3 ردسلايذ لفسأب عبراكبلا جاهأ

 * يذلل تقتشاف دح ولا ينانثف 3

 #* مهر نيعض وملا برب تفلح

 رشب ابا كيدي نم فرعة_حفنب * يناشرو تيضق اموي يتجاح ل
 000000 املو < ةدوم ينم رهدلانفرمت اذأ

 ”ارصن ينب دالب اهاقساف ىرب * امترمعاضرانزمابوص هللا ىتس
 رهدلا رخا ادشأر ىغَش كبرل *

 رتس وذ كناف يب نه كل تدب *

+« 

 اقتاخ تكيدام تاع شاف كبح 2

 ةر وعرتسلو ىناحا 0

 0 0 ناسا د 3 انآ نوما رمال

 ّ أ| موقلا نآلا اا دق مزح نبا نمد هلا 0 دق 0 0ك ا نايح نينامع لاقف لاق

 1 000 | | كرش هيلع د 0 ندحأت ا نإ ل هدقرو 00 وو او 0 اهم 1

 5 نب رفعح ينثدح لاق نايزرملا نب فلخن دم ( ينربخا 1 0 0 نالفا

 دبعهل لاقف ناورم نب زيزعلا دبع ىلع بيصن لخد لاق يتءلانع يئايرلا ينثدح لاق ىركتملا
 اوناكلاق أذام عنصت تنكف لاق يدم يف ل ا مع لاق طق تفدع لغ 0 دجلا لاط دقو زيزعلا

 لوقا اهفو يِحاَح وأ ين وهب اهلا ريشآو قير اعاا يف اهار ا ا تنكف يي اموسرحب

 جست حنا ملستلا ل ايكابل تفقو .. «

 ماكشت لو ًافوخ اي كاد ل تردحت ةاشولاو ينتارامو 27#

 مهردب نيقشاعلاةايح 2 د 1 :؟ ام قثعلا له أ نك اسم

 0 لاق“ يد | مم كنسفن يف لهف لاق اهدساهدلوأف تعرب لاق ت تا ف كحنو زيزعلا كم 6 لاقف

 الب انا يولبلا بارق رك نإ ناماسنب لوامينثدح لاق . ريدر 1 لاق يم را (ينربخأ) كار أ

 هنأ و يبأ ينربنعأف لاق مهرد فالا ةينام 00-0 13 1 نك تلاهلو ثيدحلا بيضنا



 تابدجم اهنعتبا لبإ يف انرد تامح ينا كءادف للا يناعج هل لاقف ناورم نب ا دع
 / هديك د ا لاق 2 امف ل دق

 ل وبلا" تاننم الاخ © تحصاوابت ني 2000
 0 ةفاع ند كيعصل اهل د نكيلو عب رلا ثارنا نيح ىلع

 مسا سجل لاونش لو حل #* اند ا امو ىماسالل 1 00 د

 ا عجر ٠ ءاف مهرد فالا ةساع هل صف فالا ةسام لاق ك4وكند ف زيزعلا ديع هل ْ

 انثدح لاق ديز 0 1 يبرأ ) كل فال آالا ة ةيث :اعلا لاقو هلع هلام كرف رعشلا ىماسالا أ

 اليلمارخلا دحملا ينأف 6 بيصن يأ لاق ةدي.ع يأ بأ نع ىلدوملا ىف :.؛دح لاق 6 نب ريب |||

 ءارعشلاو ردكلا نر ادد نادك امحو هئم ًايرق نسل ة ةوسأ ثال' عاطذا كاذك وها |

 لوق. ثي>ح اليم هللا لتاق نهادحا تلاقف نيدو ءاسنلا مضصفالا : ا ا

 فجحو_هو عاس نيبام فاتخب * مكترك ذ نيتورماوافصلا نيبو 3

 تفيضت توما نعدد6 لب - ل1 ىف 0 ركذ دق قفاوط دقعو 1

 لوقي ثيح ة رع ريتك هللا لتاقلب يرخالا تاقف | ظ

 بئاحتتلا روم ءاحطبلا ىلع نرك # افصااو ةورمم نيب الع ع نعلط .

 تاب هللا ةيشخ نام دم هش نئدح هللا رد 0

 لوش ثيح اييصن ةيازلا 0 هللا لاق ىرخالا» تلاقف ٍ

 رتسلاو ةليلا ينام رو ل نل 7 ١

 بحتلاو قلاحتلا موب يف ناكولو #2 0 يسفنب ىلإ ىلع ت

 م هنم يدنع 0 نداخت ن 0 1 قا ط لاَقف مدا هيلع ندد نيل 0 0 بيصت مق

 اطو ا ينلا هنديصق نهدشن 0030 ناقف 0 نءمسأ لاَقف نهو ناقف

 برطت عال #4 ةحتان كتقاش لع يدم 0

 نءقف بيهن مر>ربغب ةفوذقملا ةمواظملا نباانا لاقف تنانم ةينبلا هذه قحو هنلاب كلاسن هل ناقف

 7-2 00 مو. 1 ةيولاسب 4

 1 ا ا يي 107ج ا 015 ب زا يو م ع
 2 تر تار ح1 م70 هدو ىدصولا ع 5 2-1

 دينا مزيف نإ اوال د لا 7 ض

 ناصضيبسالا لح اهناو اوس تدرات لاو تلاقو ةلئاقلا هيلا ترذتعاو هب نبحرو هيلعنملسف ك

 30- ةيسلو زر#*نارابخا -_--

 نبا لاقو ىدق ن م رادلا كيع يب يلوم تاطخلا انأ ينكو ىكلملا نبا ىور فز 20 2 وه

 فص نك و شرفا 5 1 كلا ةنس نم و ناك هللأ كيع ا كاف ١و أ 0 هم يلكلا |

 نب كلملا دمع ن نع نوره ي ذل ىنادح لاق رسز هلا ا دج لاق يعرملا ( ىنربخأو ) اليوط سا(

 0 ةئيدملا ٠ 0 ناكل قدما و موز يفب ىلوماوهو 5 7 نإ مسا لاق ن نوعجالا ١

 مقيف 5 ىلا م ّ م ءالابملا 6 ننع نم برضذلا 0 رهشأ ةنالاع م ماقأ ةئدملا يا اذاف ا مدا

1 
0 

3 3 

 ل لبللل

 2 ا

 ا

0 

 4( لدياعالا - كر



 0 4 أد ىلا راد 5 0 سرفلا ناخأ ع سراف كا صخشل 3 أ ةنالاث هع

 ا : 0 - د ناس ر هلا 0 0 الام كلذ نم طةساف مهءانغ 6 0

 | 3 غو ةيسراقا ىل 0 لق زرح 0 ناطأ ن هانا نسحتت 101 فقرا 1 ف ذك الرا
 | ا ركذ كلذ 000 سانا ةسنالملا لدلق ذإ زر 52 كحل 00 0 * لاق

 رح مالا ءانغ ا 3 /| 0 نعءرفلا ا دا ينناف 1 طقسو هب 0 أدب تامو

 نع هلاسال ءاش فك هقفنف كاذ هقدصمولا هعفديف هبيصي اي مدّقي ناكو هءانغ هب ينغتام مهمل

 ا لزب مف دو ل لحراف تش اذا هللاقو ا ..حلصأو هزهح دفن 1 ا يتح هنم

 1 در ناكو هب ءادتقا نونغملا هدعب كالذ لم ورشا نمجوزب 5 نس لو وهو تام قح كلذك

 ١" علا تناكو قحس |. (لاق) جس. نبا نع ا[ داشلا دكا لوا دو نالألا ام م ذالا
 1 نب مدق قحسأ لاق ثول (لاق.) كلذ لحال نمانلا طلاخالو ءافلخلا شاع ١ ملقم ماذحلا اهب تام يت

 || لاق ة رانيد فالق قار ءلا نه كفن كننم < هل لاقف نينح هيقل ةيسداقلا لزتامافقارعلادي ريزرحم

 1 ءانغسانلانسحأ نم ا لقت قدس ل دوعتال لت اوف عار اهدخ رايد 5 سمح هذهف

 | اك لاق لجأ تاق تاخحأ يس رنإو تام كش نادناقكاذ تلق 5-5 تاق زرحم نبا لاق

 8 يردأالو حرس نبا يف تكح دق 0 ةباكما هذهو يهشبام ناسا لك ىنغف 0 م قاخ

 0 0| ردا نم ءاخلا رصن نم نضن لاس هنا دلاخ نب ىحي نب لضفلا قربخأو قحسا لاق ىلا ا

 ” ]| لاقف ءاسنلا نف تلقف زرحم نبالاقف لاحرلا نم تاقف ءاسنلا نم مأ لاحرلا نأ لاقف ءانغ سانلا

 0 كلام 2 ضي رغ *أ| 5 ديعم 3 زرحم نبا مل م حرس نبا لوحفلا لوَش قدسا ناكو لاق حرس نإ

 1 انه 5 ةنيدملا 90 ض»ب ا يب لع كانك فاعف لاق 0-2 نيا 6

 6 نب كلاا دبع نع نوره 55 ينادح لاق راكب نب ربب زلا انو اق العلا يأ 3 يم را رب 0

 1 ن ةلضن ن 6-5 ملا دتع ن كاك تل .ارش ع ءانغ سانا 0-5 زرحم نبا 2 نوشحاملا

 01 لاقو لعفف اها بحاوصاو ابا سلحي ناك و ةقاح ناكلا رع ناي .مأ نيناوفص

 هللا ديبع نب هجلط تنب ةشئاع هبنغأ ناماشه نب صاعلا نب دلاخ نب ثرحلا 0 ع كغ

 نهانغف من ناق 1 ساكو رهف اف هلق هل رعش يف

 هه ةثسس وص
 م1 د19 اع مهدنعو #2 مهرادتطشو اوطحشذا تددوف

 سومأق هأ تزعم أهم ترمذغل رانواب ةلآ جاتصلا 20



 لتس املا 0 نا وأ #2 انضرأ لد ناو عاطن نأ

 لا>دلا كاذ دوعيو اهءاو 1ك * نإئاسر كلا نكح نهدي

 ةنانووع كلذ سلا و كى السب لمر فيفخ تايبالا هذه يف ءانغلا لماكلا نم
 10 3 ىنغلم» هزيؤج يف رحل امن او ,أ لاقو حرس نبال هن | قعسا ركذو زرحنإال

 هاتف كنئانغ نم اتوص ىننغ هل لافف نيت> ةنقل قارعلا ديزي

 ع :
 ادوقعلا نآز تالا حضاو ىلع # همظأ يف دجحربزاا نيسحو:

 اديوفلا هفاتزسا راو وق ردت هتوقاي ١ لصفب

 رصنبلاي رحم يف ةبامسلاب ليقث قلاثاو رحت نال ءانغلاو ةعبر ينأ نا رمعأر ءثأا براقتملا نم :هضونع

 اهذه رائد اي ه هل لاف رانيد 6 لاق قارعلا ن . تامأ دئاح نينح هل هل لاقف |

 هلك رح هيف هعم ىل ناكال قار ءلا ل>دؤل داو لاقف هيلع هباحأ هدد 6 .عاشاملو 2

 رودص نم * همظن يف دحربزاا نحو و ا توصلا اذهورمدلا رنا كادت تطقنو 5-5 و

 بيصأ ةديصق ن. هيف ىنغياممو | مدحأ هب 20 هيف هيهذع قاعتيالامو اهل 7 زر نإ ْ

 * مداقتملا لزنملا كاوهن جاهأ * اهوأ

 سس وق
 مح اهنب واح ناو :..صغ ىلع * ةفامح حوت نيثلل ينعار دقل

 مادف ن مه ودعش لَو ميدق د هدب دق ناكب :ن ام فئاوه

 ناطالا وم ماوهو رصنلاب ليقت ينان وهو يملا ناو ورمتو ساو ةياور نم 2 نإل ا

 هم تفصخأو هنق 0 نبا عرس نا ضراع ام وعول :اغالا ن

 ظ *( ةراتخملا ةنالغلا ٠ نم ا ماككر ءركا هع ةظحدح اهاور را تامالاك

 تس و

 00 بد الاف مرسل »+ 7 0 دق ءاديح :

 هيدو# هلو يرلا راخا رح

 حرش دقو سمشدبع نب ةيمأ -نب ىدصاعلا ينأ نب نافع نب نامع نأ وو 3 رم هللا دبع وع |[ |

 نايرح نب يرزعلا دبع تأب ةنما !: ىماحلا ين ينب 0 نافع 1 ةفيطق يبأ تسدتنأ ّق بسنا اذه



 عن 1 ا نطب 10 0 يالا ودع 1 يلم هللا لو ينأ بلطملا دنع

 د نب ريزلا انثدح الاق يسوطلاو ءالعلا ىنأ نب يرلا تيا )ةيسودلا بدن تن نان م ا

 أذرع ينادحلاق زيزعلا دينعنب رمعنب زيزعلا دنع نع دمحم نب ب وقع. نع اص نب ىلع ينادح 1

 007 ةفالخ ف ايم ةئدملا يسودلا 4 ةمحن ورك نب بدن> مدق لاق هد> نعهب 6 رفعح نأ

 1 [ااط كد وبما نينم*ءوملا 0 هل لاقو رمع دنع نإبأ م ا تفلح ومالا ىلا طف مث باطخلا نبا

 رمح دنع تناكف ةارسلاب اهموق رادب اهقحلت يت ينال و هاك كاش وا ورام اهجو رك وفك
 ضعيف سانلاماكياموب ربما ىلع ر مع نافذ لاق 0 اع دو اهزارتك وعدل تناكف اهونأ ديفتشاو
 أوما ملعياوةمح نيورمعنببدنج تن 4 يملا ةليمجايف هل نم لاقف اهركذ هلق ىلع رطذ> ذا رومالا

 .دق لاق اذكو اذك لاق اهللا تقس هللا ره ءا تنأ افق نام ىلا ريغ يانا اتق ناع ماقف وه ن

 هب لخدف هلدر يف رمت ١ ع هذذأف اهرهع نامع ءاخ ربنا نغ لزنو لاق ةدعم اهناف هلحعف 0

 : هيف ىل كرا مهللا ىلوق ةينباي لاق مث مل لاملا هيف قاف اهر>ح- تد>تفف كرحح ىدم ةينباب لاقف ا+ اع

 || هنم ىستحا لاقف هانا و لاقَو 2 تذفاف كرم لاق هام ّ اذهامو هيف ىل كراب موللا تلاقف

 5 اهو حالا دب يربغو اهن 0 8 يحاصأ هاتنباان ةضفل لاقو كلهال هنم يبدو كسفنا

 || نب عيضتنأىتحأ ىتنعيف ةنامأ اها هنقراف امل رمع لاقف نامع ىلا ةوسن عم اه نسر عالق
 نامغ لع تلخدف موف كل هللا كراب كهأ ذخ لاق مل 3 هبان نامعىلع برمضف نوقحلف نامع نيبو

 دقل هللا دنع أ اب هللاقف صاعلا ن ديءس هيلع لخدف .ةحاحملا عي اليوط ًاماقن اهدع ماقأف

 6 د را ال اها لاقف ءاسللا دع همت تيكحام اماقم ةسودلا هذه دنع تقأ
 ندلايف تلخ د دق لجر ىنالاقيهامو لاق ةدحاو ةلم>الخاماهيفاهقداضالا ةأسمايف.نوكت نا
 اطلاقهدنعن م كيعس رخل توسل لاق مويلاوف دلوال ةنيدح اهسحأو دلولا ء ا

 تأأرف طق اب لع 0 ةأهات تاخدامةوسن نم يناودلولايف كلوق تءوس دق تلاق ككضأام ناهع

 ور نب رمعم 1 نابع نإ 1 دلو حن ءارح تأراق لاق هئم وهم ديس دلت قح ءاره

 ا يو ةرايصوا ده تلد قدحسا لاقو نانو و نحب 1 يجرم ءااءأو دلو مأ نامع نب

 ف 0 بقل اعاهنا يمع ينثدحلاق راكب نب. ريب زاا انثدحلاق ءالعلا ينأ نأ يم را يفرح دلو

 ) ||| ءارعش نم ناكو 0 لامو هل ناك ءال كلذب يمس لب لبقو فئاطلا جمع نكسي ناك هنال

 ٍ ووللاب 2 ناكو داحأف هب هيشنو كلذ ف ةمئير فا ل نع و -ملزغلاب روش نمو: نشك رف

 لت قرأ وه ناكو هلع يف ةهام هل ن نكي ملوا مف دج ال اناا لياق امهلع اصيرح دصلاو

 1 أه بسفيي ناكو يموزخلا ليعمسأ نب ماشه نب دم 5 يع اهب تشن لا ءادحو ةجحولا

 "| نحسلا ين تام ى> هل هبرضو هايا دمحم سيح بيس َ ناكف امهدب يك ال ادن حضفيل

 ع ضع هع دهن | نع ا ا اا داح ٠ نعةزاحأ دب زمن د (يرخاو)
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 لامي نكسي ناكو ةوتفو لرزغ بحاص ناكو ةرحتملا 'يتاناحسوك قرزا ناك يسرا
 عم نيدودعملا ناسرفلا نم ناكو هلام ىلا بسنو يجرعلا هل ليقف جرعلا ىمس شالا 7 |

 رك د دق قخسأ لاَ # ةريثك ةقفاو 0 ءالا ةعم هل ناكو 'مورلا نضر كلكا ديع نب ةءاسم |

 قدللا ليس قرابع مطأو هل تناك اهاظع الاوما عاب هغلب امف يجرعلا نا يببلا مهاربا نب 3

 دا اذاف نادقوب نامالاغلا ماقو هردق بصن ليلا اك ذا نيمالغ ذا دق ناكو هلك كلذ

 لاق رنصن'نيسح (“ى ربحا ) قرطب اكراط لفل لوك ااا كلذك نالازب الف رخآلا
 نعو بعصم همي نع ديدان ع يم رألا ايجاد تبعصم قدح لاق ةمثخ ينأ 0 دعا ان

 اذه دم( قرا ) ضع يف مهضعل ثيدح لخد لاق 0 نع نامَع نب كاحضلا َ :

 1 اف ةئيدملا ىلا تراص ةشرظ 15 تادلوم نم ةيشدح تناك لاق بعصم نع هب ها 2 داح

 احر ايلا اهباعشو 5م نملوقنو <س تلمجو [عرش كيلا ينأ 5 تو

 نايعدلو نفوق امن دقف كءلع يضذفح ا, ايل لش أمفام فصوو نيلامحو نهبحف اماسنا فصو 0

 اهسسع تك اهودشنأف هرعش نه م قود تلاقف ككلسم كليو هد دج هنع هللا ىذ ذر

 ريب زلا ينئدج لاق ءالعلا 0 3 يرطا (قرحا )نر > عض مل يذلا هلل دما تلاقو ف ضوأ
 نعهيبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق ديزم نب دمح لرخا ثعصم ىمع ينثدح لاق راكب نا| 1

 ناكو يببعلا يومالا 0 نب للا دنع دنع تناك ةبالك اهل لاقب فيقتل ةالوم نأ ىلا روع
 ايام نمل لوس < ةيالكا تناكو هرهش ىف نول هرك ذو ءاسالا_ يحرعلا تيا 0

 ندوسال هتنقلنئلو ريح هنف ادحلا قلام يرجعلو ءزمشىف نهر دب سطل يجر |
 لاش ةيواعم نب رصن ينل ءاه لك الزان ىليعلا ناكو ( هريخ ىف قدس لاق ) اهمع كلذ هغلش ههجو ||[ ا

 اهالعأ جرملاو 2كم ىلا ةلانت وأ نارجت نم ءاج نه قيرط لع 2 لش لامة ىلع قذفلا هلا َ
 ةبالك هيلا تجرم هفاطأ هرمدق ينأف 3كم ىلا جرخ هنأ يحرعلا غلبف فئاطلا ىلبرام البق ||
 رصقلا نم وندي نأ هنو ةراجحلاب ةيمرت تاعجو كليو كيلا هب تحاصف هلخأ يف !مفلخ ناك م

 فرصناف رس كنم ' يب قدليف ادبأ يدنع كرثأ هللاو دجوي. ال ت تااقو هقستنأ تباف ءام اهاقستساف .

 لاقو نفك لاو د(
3 

772777217927171 

 كس وص
 مهولا ةءاننلا لقع اذإ 0 2 ةفطالام يف الوسر نعل روح

5 1 ١ 

 !ويلاع رت أ * تافغ اذا :ًاده اييإ. نا يلإ
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 0 0 اهانخأ نييلع نيع * هل سيلو كاخ ساحم يف: نهؤ

 7  تكملبللا تحجاحلا بااطو * ا(متكم بابلا ءازإ تساج يتح
 َّط لدم اهلل :ناع مدأ *  تراظن اكالثجت انبعأ يلنيدبأ

 ا نءتنأ يذلا انأ #3 حا اذه ند ةبالثك تلاق

 ٠ مقسلا يناش يتحو تيبلب .يتح #“ ينذر رحأف بح ىبدج وما انآ

 : اومعطاذإ يطا بط اك نم 3 وم ول موق ىلا ىنيلكتال
 لا كلعأ نمت سم ملال 0 0 ةنه تحل يمنأو

 : اومن اذإ امف ةيون اود 3 #2 ويل اسدلا ىف نشحلا رم ناش

 ملعقتان الواجب يضراف“ مكل ءافولب نهر ىنيي يذه
 2 اللا لل خ دن ىح تولت اله # رشيف 0 نكلوتيضر تااق

 مسنلاو مطل 5 باط دزابنم * اهب لعأ نتا او نأ تف

 مرطضي نيح لباب قيرح انس * هب 0-3 عطاس ادب ىتح
 محتل وهو الالت لالخلا هنع «ترسحدق ب وسنملاسرفلاةرغك

 محلا نيعالا الاو نانبلا الا ىمجاري يش ا نوعدو

 ملكلا ىنشاق"تاربع هنود نم * تضرتعا هدنعيمالك نذدرااذا

 ةنن فاصنالا نم نه داكإ 80 ىع ماقال ام نمزذا داكن
 نأ ياسو علل 71 ةعامج هاطعأ دو يجرعلا ناكو هن ىلا ىليعلا مس اقلا نا عمسف لاق
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 | تانرخ 11 ةديدقلا هذه حاص زال قدقو(قدعسالاقو) طق كلذ همام هللا 01 0 لاق مالا كلحأ

 تمس وأ طخ دق يجر علا ناكو نامغنب در نا ن هللا دعتأاب ةدعسل م تناك ةنالك نآو لن علا

 3 ىف ىنغاهف ر .شلا اذه يحرعلا لاقف هتحوزم) ديزب نب تكلا وأ كلما دبع نب ديزي | طخ م هب
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 1 ىلا ىبا نع حرس نب ال للهر * مما ول“ عوق ىلا ى كال يو طع هاذ 55 روت

 نم منك ناس يبآ نب هللا ديبعلددعب يذلاو ةباللك تناق يفو يىلطسو لا ىرحم يف ةباسلاب قحساو
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 ريو نع ءالعلا يأ نب يرأا هذه ةبالكو يحرعلا ريخي ( قرح لوأ ل اقل هدعب نيبو ةمعن
 00 1 3و طصف نع ينيدملا بوبأ ينأ نع عكو هب 9 و تعصف هع نع راكب نب
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 الع فيحب الو ينبحال * الدع كنئيبو اني ىلعجاف

 انندنهاش ىرضحاف انيك وأ #2 دوو ءاضقلا يف نا ىملعاو

 انيقتلا نيح ءالخلا يف ىل تاق * ام ىلع كنم تردق ول يتلخ
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 ينَع يذلاوهو لاق 23 رضاح بعشبم نءااو كدب ءانهإ يعل 2 نإ ىلإ مالا
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 ]| تيلاقت زيزعلا ديع نب

 نع ديبزلا انثدح لاق يعرألا ( يف ارح ) لال تن نه لاملا كلذ راحتلا يضقف اذهب قحأ لاملا

 ١ ا لانا دقو ريدان 00 ءقحسا ن : دامح انتدح لاق كديز 2 د لاو ع

 3 000 300 وعل ضئوألا لل رظنف عسيقبلا ن نطسرش اهزئتم فئاطلا تابنح ىلا جرخ
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 ميلالا دجحولا وذ ءرال هأاكش د ينام لكن ىدحاصل لوقا
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 مك 2 تخأ عقنلا ىلعأب * ارهظ تيقل ءالبلاو -ىنل

 مث قاخ 5 0 لينا 3 م٠ يانبع تاو نأ املف
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 هل لاقف تاس اني تكل 0
 رسسعمل و لضش ميرغلا هك #2 ةبابص قل هلا دنع امزالف ش

 مث شي رق هنم تعض لك ياو نانا لاقق دليلا ذنم تاقف كيحاش ككل نم لاقف ىلا

 ةالخهقنع ىلع مالغهعمو هأ هلغل ىلع هل الام دبارب ةئردملا يضاق ىح لا ا نب دم انيقلف

 اقف يئانسلا اياب ثنأ تفك لق مث ةلغ دق

 رعشعملا و ١ لضف ميرغلا ذخأ د ةبايصص فار هلا دع امزالتق .
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 يلغي ىلع هلمحأ مالغاي همالغا لاقو خيشلا كي 7 هتصق هنع مه هنأ ىرب هيلا هدب ريثيو

 ا تحضف انحام هللا كحق لاقف هرب كرد اق لع تدلع تان ناك املذ هله
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 رجأ يف كناف 4 :م ىلحمت الف * ةريشع تس يف سانلا لوقي تلاقف
 رطفلا ةيل الو يحنالا ةللالو * هعمس لف ناو يدع هلا ١
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 اهفلاقف ريبزلا نب بعصم تنب هيك ابمأو نافع نب نامعنب ل رت أ |

 اهادلو ذا عافيلاب اهراد * ديخأ رز لو قاع لا 31

 اهارذ يدق نمدجم ا يف لان # مرق عا ل لك تس اها

 اىاحلطب «تقنل اوتو -# امم نهاوظلاب سائلا نك
 (لرح ان كانألا هذهبلثغيام اريك نكمل اببجعأ ةيناملا هتسوزدشرلا جورتالو |
 ديري جرخ ىلعلا ىدع نأ 11 تثدح لاق هسا نع قحسا نب دامح امدح لاق ديره 3

 جرعلا4لاقي داوب كانه لزانوهو يججرعلا رمح نب هللا دنع رف نادلح 4 لاش تفئاطلا .َ[ك
 دحعسم ف هلزعب نأ صحف ئدع 1 اذه هل لاَقف مالغلا ا هناكع هيلع هل امال هيلا لسرأف
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 ثعل 0 ديول تسقلا ندا اهو 0 0

 ك3 يتلاوحتلا نادرو نبا لكاور ىلإ

 5 ذا بكرلالرثتال مور نأ

 مهءارك قوف سانلا ماثأ تعفر

 ادع ضاق انا اناف
 يحرملا هيلا بتكف

 ٍ 0 يف انانا

 ةديدح ىلعاب راطب ةءارح

 ىرقلاب ضرعي بتسا لع انانأ
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 0 ارش اأو لاجبف دعم تحررت لاقو ايضنمي يدع وب أ لحتراف لاق
 ىرتسلا تلم اذا قع يتكان ترس

 نس ردع يرسأا دعت ىركلا اهاوط

 اهدوبف تل نيرعتب ,.تمخو

 ةيرمدل ءاج 5 الياق ىلع

 اميل . كارق دورا هل تاق

 هتب دنع انريخ اريخ هللا ىز>

 انيدرش كنب روق د[ تيعلعا ١ كمقلا

 اندم انا تاراجالا نست
 ةيص حجوحلتللا دوعلا نخدي

 يدلاو نافع“ نبا نانع تاف,ناف

 ام لقلب ىلا يقال ذكر
 ايف كك 0 هك
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 هلا اك هيدي نيد هصيق قذف ىلبعلا يلع نب ل دبع نب ىلع هم ىلا يجرعلا كلذ غلب املف
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 د 7 لع نم لحجر: راس نب نا ناما- م نع هبا نع قحسا نب دامح انيدح لاق

 يب دالب طسو ُق جرمعلا هل لاقي طئاح يح رعلل ناك لاق يدا ايه

 ناكو _ معوكشيو هنوكشيو اهلهأب 0 4

 0 الدلو لوقب مثنامرلا نم مس هنا عر اير ناكف مهل مهأر .او مصامرأو سانلا سرفأ نم

 ٠ لخ دام 0 ةعبش هيف لحاش 0 :غو

 0 ريع نبا ىنتثدع قحسا لاق * كلذ لعفيف رصن ينب لبإ ن. ةفلخ اع الل

 لاق سلبلا ىلع مقأو برضو يحرعلا سيح
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 0 اور ثعبو نباو 0 هيلا ك
 0 : يدع 1 هلآ

 بكرلاب ن وذحي فكرلاو 1 طانم

 بسقلابو نالجاملاب مهر أو

 بضقلاب نادرو نب دابع رثوأو
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 بفكرلا رم ساب بيدح خيشو

 . بلك نم مألأ جرعلب لجر ىلإ
 يحلا ةركيلا لثف يعش ضرركو

 ىك الو رياقكاا هلا تلف

 مدا لا راف كلا رحنأو
 : كلا نم ثدحلل رهف لكاو
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 ايات ارب نسما لع تنداوا اههجو رحنع زا ءاكطامأ

 الففملا 00 ناتقيل نك ها ها ناقل 0 ءاللا ن

 نبل ليقلا فدقخ 3 0 لوأ ليقث يبمرلا 1 ندب نب ا ديعل ايفو ديل لع تح

 يس هللا دنع انثدح 0 0

 د 3 000 الا ٌس هاو طا أ ندر دقو هل 0 للا كد 0 3
 نب انا هرب ( ينربخأ ( معاناور يف كلذ ت 00 دقو هياع هن لتءا ىذلا ببسلا ىف 0

 نع م نا دعا نرجو شو معاش يلولا رصن نب بيبحو ىرهورلا ١ د

 دمت و بعصم سس يدخل راكب ن , ريبزلا 0 لاق ءاللعلا يبأ نا ١ يم رجلا احا لاق قدس

 ةيامعنب ب بو نع هن هم نع ا , دامع م 2 نام نش دكاعفلا نع 00 لا د كاحضلا :

 1 ني رعلا .ةاجعيف نتالاب حت كلا هناا ا م ةراتكا 37 كا ءاحو ساتلارجم نا هلا ساكو 20 ا 3

 تكساس اس ا 222222225222222 222222232 -----



 .(هذ)

 لوكشلاو مساوملا تريغت * بح ماع سيل ماعلا نأك
 لوسرلا الف اهرييا < السر اوُسدق ءادجملا

 0 هلوق اممو ينعي انكعو.اهزحيل ىوريو

 لاثملابقتو لال لا دال مو ف نطاق ةكع ىنهلا نم لف الأ
 ليقتملاب ماعلا اذه جح اف * مكتاقفنا ركلتنالالا اوعد

 لداو ريغ هريمجت ىدل مامإ © :هلنكي 1 جح كري كو

 [ لفترة يطمسءاملظلا يف سيليو # هرامن مايسصلا تار لع

 ب نب دمو هم نع هربخا يف ويبزلا ( لاق. ) هس اهدجو ين للعلا هيلع ىلطي دمحم لري لف

 ٠ ْ ارا نيد مأن باشي يجرعلا ناك ةيابع نب بوبأ نع هربخ ىف قحسا لاقو كاحضلا

 1 5 3 كس وص ءاديج اطلاشبو بعك نب را ينب

 0 يجرح قمعفت الإ كنإ # جدويلا ةبر انيلع ا

 جح ذم نم ثرحلا ينب يدحإ# هب َك تأ لإ

 جنم ىلع الإ يتتلنام #* هلك الماك الوح(١)ثلت

 ججحم يع نإ لعأو * ىماذامو ت>>ناج جحلايف

 ام لوف نوح  نيبا © يدل نم لاثام 0

 جر نم يف امم يل له # لق ردا ةجاج كلا ض

 توما لوق حابر يبأ نب ءاطع دشن لاق تبل + هبتع نب ةزمح 0 هريخ يف قحشا لاق

 5 80 مجحلال يف نأ نإ هاو ع امو تدح ' نا جلا يف

 1 1 بكأر وهو ءاطع عيرس نبا قلو ( لاق ) جحن لوأ هك هكلحاد ع ملك هللاو ريخلا لاقف

 0 هأمإ لاق لحم يناف ىنع كيو لاق ًايشاكممسأ > ىل تفقو الإ هللا, ك اناس ا لاقف هتلغب 7

 7 | كينغأ تح يدلي تعطقولو اهقرافأال مث كتاغب ا ىتمألا ىرترل [راتق ففعل كل ق
 0 0 : ل

 3 ا مل يه نا هلهاو #* ىنناذامو ت>> نا جحلا يف

 001 نا دا انك را ةلغلا لمس لخ م نعاعم ن 06 اهبيغ دقو اسال ينم هللاو هلك ريخلا لاف

 0 نب ةزمح ينئثدح لاق رذنما نب مهاربا انئدح لاق دعس ينأ ن هللا دبع ينئدخ لاق علكو فاخ
 0 ءدشن افجي هداك حانر ىنأ نب ءاطع عم تنك لاق هريغ وأ دماج نب لا دنع 0 م

 1 جحدم ن هت راب ىددحبا 2 ةستابك 4 تدتأ يبا يحرعلا لوق

 0000 30000 وم نعاالا يتتلنال * هلع راسك الو < طرت
 ” رع 0 نأ هليغاو + قم اذامو تجمعت نا لاف

 ثكم يورو 0(



 )لاه١ (

 ىنعي ةيموز#ل ا ةريج هتحوز يف لاقو ( لاق ) هيعاش.م نع هللا اهببغ ذا يني ريتك رخل لسا

 2 ماشه نب دم ة
 »© وص 1

 ردد مثأو رودصاا مف * رب> ىماسف ىلع يجوع

 رفالا انثب قرش ىقح * ىنه ثالث الا ىتانام

 رهشلاو لوملاالا هدلاام * 0 كوطابتم لوح لا ظ

 انثدح لاقةزمح نب ةزامعا مت نبا نعىنقثلا ثريوحلا ىلا نبا ىادح هربخ يف قحسأ نب د

 دبع مهيف ةعاج هدنعو انثدحم وهو خرج نبا ةقلح يف انك لاق ىنتثلا دواد نع باشحلا
 ةرزأ ىو هردد ىلع رزتع رزرتأ دقو ين 1 نزيه نبا هب صا نييقارعلا نم ةدعو كرابملا :

 هنارضا لاقف هيلع اف لحعتسم انأ لاق فعل نأ نحل هل لاقف جرح نبا هاعدف ندع 0

 هانغىذلا تودصلا ىن :ء نعل ىلا كلحأام كحنو هل لاقف تاؤودأ ةنالث نه د آ كانغ نإ

 لماخلا تركت ىديباجلا و اذلا قب رط عطقف ةبقعلاة رمح ىلع ىنم هما نمهفاثلا مويلإ يف حيرس

 لاق هدعأ كحبو تارم ثال؛ هللاو تنحأ جرح نبا هل لاقف * ربج يماسف ىلع يجوع * ه
 لاقويضمو ماقو دفاع ةنالثلان 1 تح لاتفاق هلا تفلح دق ىتاف ةثالثلا

 لاقف هباححأ ىلا مرح نبا تفتلاف كرطو يذقت تح كعم تاطال كدنع ءالقثلا ءالوه ناكم
 ءادل ا ىنعيز>رلايف نولوقت اف لاق ههركت و قارعلاب اندنع هركتتل انإ اولاقف تاعفام ركنا

 نب د 1 ىنغان هريخ يف ق>سا ( لاق ( ءانغلا نيبو هن قرقلا اق لاق دنع هب نعال

 فكو كحيو هللوق:ةيناتقو ينتكلهأو يعأ كَ ّ ىه تضضغع تنأ ءادجح هماللوقب ناك ما ٍْ
 در لا ىلع انما كم ماشه نيد لا ٍ اولاقيريغ تلال 5 . تناكوأ لاق ذا

 نلكأو هبرضو هديقو هذخاف هيف هدحو يت> هيلع البيس ايلطتم هيف اطوقب. يتلا راعشالا هذه نم

 1 3 نم اوحن هسي> يف نكف ناطلس هل مادام سحلا نم جرخنال مسقأو هسبح من سانا 5
 سيح نب د#و ةيشنب رمع هقفاوو ةيابع نب 1 نع هريخ ىف قحسا ( رث ذو ) هيف تام َى

 هلهمأف هل هلاقام لثع ىل وللا هباحاف يجحرملا هضماف هببالناك الوم بحال يجرعلا نأ كلذ يقاس ذأ
 1 * افاتك هقثوأو هدو 06 ىف هللغ مج هديعو ةيلاوه نم ةعامج ع هانت ليللا ناكاذا قع

 رعلا ىلع هنا رح تدعتساف رانلاب هق 0 هلق م < |واءفقهيدي نيب كا اوكش نام ا

 0 ناك يح رعلا نا نامع نب كاحضلا ن ع هريخ ٌ ىف ريزلا ( ركذو ( هسش ماشه نس دم

 هلتقف نهضعب ثدحي هدحو يتح هدصرب لزي م ذ نبملا تللاخي هنأ هعلق نكرر موق هل ىو | 0

 ةفال> ىف 3كم ىلعايلاو ناكو يعوزذمملا| ماشه نب. دمحم ىلوملا تأ سعأ هيلع تدءتساف رانلاب هقرخاو ءاأإ

 اليبس هيلع دجو املف هظفحاف جلا ماشه هالو امل اريثك ءاجغ كلذ لبق هاجم دق يجرعلا ناكو ماشه 0

 هريغو 4< نع مدح يق اضأ 0 درر هنحس يف تام ىتح هنحسو سابلا ىلع هماقأو هيرعض

 هلع كولا در يك الكف ءاا درت كاع هاو | هدانا مشي وهو 0 رضاح ناك ب شأ نأ: 0



 و يبزلا ( لاق ) اذ ه ىلع دازام بطحلا ةلاع هماو تاتكلا مأ كمأ نأ ول ّللاو ةدحاو
 عنب نيصحلا هعمدخ اةنحأ يجرعلا ل مام ن دمحم ل لاق يهللا هب ةشع نب ةزح

 شنب يجرعلا لم لا هلا الا ولع لا او ناو 1!الاموس ور ,ىلع صواهدإل يريملا |[

 ا 3 قاسم نع ربخي نيح تضغيو * يلر دعب ةقلخلا يترصتيس

 0 لان نم برغل ىوابلا عم #««#؛تسلل ١ ءاقلم ١ ةءانع ىلع

 8 قاقرلا تيدلاو تبلا 0 * ىعت .امهدجاب ىلا لضفتو
 08 هيف 0 ىرتالأ انع ديالا هع. دواحلا يرخا هل لوقف دايح ايا دادح اري سغاي حصل 1 ١

 | اميخما يجرعلل ]ق1 ناك دسم . دواحلا قريشا زنع نب نيصخلا ربسغاي هلوقب ينعي ءالبلا ن

 1 اهوار تاسألا هده ماع 1

 ار هاو يلا فولأ * رك ءاروخل كعاك نم 5
 قادس ا دعب ةلحماحو # لوك تارشدق واعرج تكا

 فارأا ةنلرم حبتلا اهانلا ع قود ةلقرتتا ءاهد ىلع
 قاس فدن بيغت يولبلا نم #*  تسبأ .ءدقلب ةءابع ىلع

 ”اقارسلا يدعم هللا لاجس ها تعش نمو دودحلا لعن ناك

 10 قا تف راندولا اذىلا * ايس تفلحو ادلب تلقف

 قاس« نع ريك نيح سضغيو # ىلر دعب ةفيلخلا ترصئيس

 قاقرلا ثمدلاو تيبلا نيطق * يمأ ع 0 بضغأت و

 قاميلا بءحلا يف ىاثلا ماثل م. يح اذا .لويسلا ..عمتسم
 ىنب ين داجحأ رب عايدانحا رب غاب هن عاصف ربع نبا لا تملأ كيلا اده علا اذا نم لاق

 أ هريخ ىف ريزلا ( لاقو ) حطبالا كنعان :هااوسأ 20 ريف دا ْف مطزانم تناكو موزخم

 ” ]| ادلح دقو ربرغ نب ,ا هعمو سابلا ىلع فقاو وهو يح را الحر نآرك ١ لو قحسا هقفاوو

 "|| لجرلا ناكو لاف امهلا نورظني سانلا عمتجاو نيرابع اس لاو اينو ىلع تيزلا بسو اقتاحو أ
 هناسل يف ناك ال جاحاف هلوعديو هلان أل 0 نأ دار ف هيلع فقوف ءافآف ناكو يجرعلل اقيدص

 ٠ تحربلا اذا علنا هللاقف دبا كرف“ نه تح رخال نعوض نبا هللاقف ةافافلا لفك

 0-0 كف يع ان هللاقو ريمغنب | ىلا تةتلافدبلا نوراغني وفقوفئولا نوطقلي نايند هب يا لاقادأ هم

 | ميم ذجاو لك ىلع موب لك ىف مماع مهلهال .ناببماا ءالؤه نا كنمو ينم مأشأ نيلخس ايندلا ىف

 نوبرضف "يس ريغل نوفرصنيو كلاو ىلا نيد اوفقو دقو يونال مهطقل و "را دقف يوندم

 هسيح يف يجرملا لاقواولاقمهةدق انمْوُش نوكيف

 2 ا تعقد أم مويلا ىلاأ الور او 6



 0 هادنو هس مول 2 ًاوعاضا 5 ىف ىاو يبوءاضا 0 2

 رع انين ت عرش دقو 2 ايان ا كك كل يعم ا كددع ريصصو

 ىربسصو ىماظم هللايف * موي لك ع اولا فدع ا

 ور## لآ فيت كن لو 8 اطيضب نا ا 0

 انراحةخ. تناك يسألا نكي ءاازر ل | نبى عقاد > لاق فادعملا اي ركز ندم( ا

 ينايام ارثك ناكو هجين هقيشدع و |عمسإو هتف سعف فى ركسدقوفرصنا اذاناكف ين

 1 50 0 مد #3 0 قف يأو فوعاعلا

 ةحرألا نيلعلا اجار ل نا ىلا 0 ردع ع لاقذ 0 الإ 4 هند 2 اسال

 حل لك قلب يا 0 تسلا كيك ةيتحوبأ هب اعد يتفلا جرخ اما 2

 َُ م نكلو يضاقلا اهب 00007 كاس نت * اوعاضأ ىف يأو ينوعاض أ

 :(لاقز) نشا لاف أذ ةيرأ ملو هب سلا تنك يناف هينغت تنك ام ىلا دف لاق ارح هللا ندح

 ئحرعلا لوقب لثغلا م , هللا دنع روصنملا نس دج ا1 هريذت يف قحم

 را دادسو ةيرك مويل #3 ا 3 أذ ينوءاضأ ْ ا

 قحسأ (لاق) هسقن نم ل انا تن اكلف هلع ءوسلا ةسقل ماع وه لاقف روصن دل كلذ م

 ينغإو فيك سلكي ةر هيلاب سان كب ترمم يع.دالا لا لاق

 اا ل # اوعاضأ ىت ََك ئأو نرعاما :

 نينا دبدحستلو هف تناك تا ىل يلع الف رغنثا ماو لم تناف فيدكلا دادساما هل تل
 الثمتم دشناف ىلع لقأ مث 7 الم ىنع ضعاف هب ثبعلا ت ١

 يدعل دحأ ىلع مركت : ل كقحو د انها نأ 'يفرت ا ' !

 ناهللاو يلب لاقف اه 0 يش ىاقإل ام كاذب ات 2 1 د ند نوكيام لاو هل ثلقف

 هنع تكرصأف نسانلا نم كلاك ا ىلاو كرلا ةحاحلا لاقف وهامو تاقف هيف نأ امم ا ناوبل 1

 باوح لا يرأ مف يعمد الارصتخا يبأ يل لاق لاق دامح نت كي ني (لاق) سانلا ِي ظ

 باول اذهب يطرق ثرعلا اذه دامو بنكي كل 07 3 الاو هشمن لغهحيتأ 1
 ديزي نيدديلولا نكذب فلا (لاقو) هل ةيطاخمملا تناكول 0 كاحالا هلك نول يذلا 1

 | ىلعو هيلع ضق ةفالخلا يلو الف ماشه ةايحيف هنع هغلس تناك شالا ماشه نب هضم

 نر هأ سس 1 1



 2 رقاب كأسأدجم ٠ هل لاقث طالب اعد م أعلا ىلا هيلا اصخشأو ماشه نب مهاربا هبخأ
 ا | لاقف هلك 1 لاق كلملا كلل ع را كالاسأف لاق عدا نم الا تنأ لهو كندبو يي 0

 أدح ى.آلا طايسلاب ين رق برضي أ 5 هلأ هياع هارخ هللأ لوسر يمك دق نيمو ا

 أ ينؤلاببأ ناو يع 28 يح رعلا لع كلذ ْن 0 ند ا دوقو كيدخا لو قش لاق

 | مالغايبرض' را ىلو 0 ريدا اذه ل دئارح تت دك ذالو ماشي هبل الو هديح قدح تبعر اق نامع

 ٍ اع ء.اعصتساب و ةفوكلا' ر يي نإ م ىلا م ه>وو ديدحلاالقثأو احربم ابرض اههبرضف

 ا كدش'و يرسقلا دلاخ ينفعل ةمارصتاا نبا 2 امي بحأ هنلا نتكو افاتي يتح اموت ذعتو

 1 ار مضوم موف قل يح |مظع الام ميم دخلا ًاديدش ًاباذع مو6دعق مم 0 شاعنا

 | | لاخلا امهلع تدتشا امو اه هويدح هتيحللب. او هومشإ نأ اوذازأ أذاف احو رام ماشه نب دمحم

 1 دحاو :موي ىف امهم ىرسقلا دلاخ تامؤ ًاعي+ اناف هياعمقوف دم ه>ويف رظني مهاربا لماجت
 0 1 رو نوما امرا امل ديزي نب ديلولا لاقف

 ه.شخل اهدعب نحسلا هراصق # هبلخش٠قارءلاوح حار دق

 هبلح هلو-و ماظ> الو # بتق الب ًاىغاص اهكري

 هباط براه هللا زحمي نل * اه ترص نا ءاّدل لقف

 هياغلا لدلداب مكيلعانا * مكتبلغ دعب هللا لمج دق
 هيجل االو لفوت ىلا الو * هكا اه ىلا تحل

 هبذكلا قوزي امأل ياك * لال د 0 عجشأ انكل
 3 ءانغلا ضرع يف امو هيشرلا تدنغ هريخ يف قحسا لاق

 001 رغث دادسو ةيهيرك مول * اوعانأ ف ياو وعاضأ
 85 0 0 راركتاع نأ يللا هل 007 هنريخاف يجرعلا هلاق قح رعشلا اذه بيس ناك امى لاقف

 يذق املف نكس هاف غو ره هلرحو ليخ ماشه يف 1 لثقم كردحي هتسساف: شن هم م املك

 موز قئاع ىف ادحاتك 2 امل ديلولا لعف نم هب ينتثدحام الول هللاو نسا ل لق ثيدحلا |[

 تكا نع ةلطحح ةياور ني خلا توصلاو يحرعلاب هتلتقالا

 هادلل وص
 انئاشو تايضاقلا اياثملا نأشف * كلاه مأاي ىهدلا كاوطام اذا
 '” 1[ ا” الا كايا كابو < نقف رريبشلا ولالا اع
 00 ايعان يبلايغباف يلايلا فورص # ؛كلام ما ىلع ترادزا يليلخ

 2 2 اماه نر | ءاقباالو د لحعم ريال يناكرتت الو

 العلا لهاح وهو هدادحا ٠ نإ سدقل اه ا كولا تول يي ا ند سانلا ٠ ندو نونذحملل ر هثأا

 1 يناثلا ليقثلا نم 0-1 نط قدسال هيف نأ ىكسملا نيو شدح رك ذو يلعس راف لا زرح ن١

 رصنلاو رمصتخلاب



 (لخأو

 محا زم نب حولا ا بن حيحصلاو ىدبم ليقو سبق ا 0 53 ن“ 0

 هف 5 لب 1 9

 ج1 نق لحر يمد ينك بولا يرسل 5

 لير ل ا 0 ث 00 نب دمحأ انثدح ل قرخأو اا ا ١
 0 ءالقعلا رعش نم انغرف دقؤأ لاق انشد 0 يورو نوت فردت ماع ينب ند

 قشعلا هلتق يذلا ىعاشلا صاع ينب نوذجم ينعأ امنا ينعأ ءالؤه سبل د تاقف ريثكل م ما نيناحلا رامشأ 1 |

 ةفيخسلا اهبولق فاعضلاةيناعلا هذه يف 0 نيوكياعل كاذ نم اداكا اظاغأ ا تاهه لاقف

 || يممصالا تع.سلاق ىثايرلا ان”دح لاقدمم نب مشاه ( رخو الف راتامأق 0 ةماعلا طا تا :

 ةاورلا اءعضو ايما ةيرقلا نب .أو صم أع ينب نونحي نوح مسابالا طق ايدلا يف اف عام نالجر ل 1

 نع دعس أ نب هللا دنع ىنثدح لاق :ةيش نب رمح انثدح لاق زيزعلا دبع نب دحأ ( ا ربث

 2 ٍنأَن نا هن انثدحو ا 0 نس هتتكف يازطا نع نأ مو لاق أ

 لع ديس أضع جساس بلوم

 لاق شفخالا ناماس نب يلع ) 5 ( يندشنأو هب تنلأو نوح تأ رف صاع يف ل ْ, 1

 ليتل رويقملا ثونكل كاكالت ينئادملا نع عم نب ليممسا انثدح لاق ير 5 06 .

 ليقع نب صاعنب ريغ ينب الحأ 0 يب نم مث سه اع قب نم داعم نب سبق لل بحباص الأ ١ دنع

 6 1 نب ةعيبرنب بنك نب ةدعج ينب نءحولملا نب يدهم هللاقيرخا لجر مهنمو 0
 لاق يلكلا نبا نع حابضلا نب ىلع نع دعس .ىنا نبا انتدح لاق ياركلا نع سب | فربخأو) |[

|| 

2 
01 

||| 

 نأ ا يوم ناككدع أ 2 ةعصو ه ردعشو ل وا 52 تثدح |

 هلا د نوندملال ساتلا اوربي يتلا راعشالا لاكو نودحا ثيدح عض وف اهسبو هام رغب | ا

 مس ا لاق هربا 0 قحسا 0 ماهو دع الق يدسالا نيطاوبا و ىحي 0 نيسحلا ) ينحل

 دى هةدصدص نإ صاغ ١ ةعسرنب 525 ةدحد> ىردحأ داعم نب نسف دودج |
 'ك

| 
 ا

| 

 نابع هأ ةقاحح ا مشل ةلوا هب 4ف 0

 ) ١" - يناغالا 5 )



 ١ لاقف هذع يمدسالا كأس هنأ دابع نب تولاط نب دامح انثدح لاق ي ودملا اير 5) نإ لع نب نسا
 . | همساو قليل اط لاق, هموق نم ا ناكيف قدعلا اهتدحأ ةثول هب تناكلب انونحم نكي م

 1 نب بيعش رو داعم ني هج نأ ها نع ينامثنا ورم ينأ نب ور ذاعم نب نسف

 || لهأنم لجر يندخو ينادشلا و رعوبأ لاق حولا نب سيق همسا نا يوحنلا سنوي نع نكتلا
 .ياكلا دمحم نب ماشهرك ذو حولملا نب سبق هلأ 0 هيسلو ةمسأ نع هلأكو هيقلو هآر هنا نعل

 كلذ يف لاقو هتقان هربق ىلع رةمف هطالت>ا لبق تام ها نا ثدحو حولملا نب سبق 1 ٠

 باقالا هافح نأ ( عورتا يذب * يتنان حوللا ربق ىلع ترقع

 بكار سمالابو يثمأ لجار ادغ * قنا ارا يوك اط تاق

 ترا لحال تدلل اك لكف #2 م>ازم نبا هللا كندعب الف

 بعصمرأ ذو دعجلانب يربدبلا همسأن أ ينم "| نب رمعم ةدي ول يارخلا ردنلانب مهاربارك ذ ذو

 .حولملانب يدب# هيمسأ موثلك نب دلاخ 0 تاعم نا عرقالا ةمشا | ةيلاعلا وبأو يئثايرلاو يرمب زل لأ

 تنب يليا يه نونا ةبحاص قيل لاق ينالكلا ءازاوأ نع ىركلا نع ندحلالا (يرخأو)
 فاخ نب دمحم ( ا ل / ةطمم نها ةعمرنب 0 كل ان كدر نب ظلم نإ دعس

اع ينثدح لاق يئاقرلا ةيالقولا | لاق عسكو
 ا ١ دقو ىعمصالا بهن لاق لدشملا نإ كيلا ك

 للفلا رهو ةئولادب داك اعأ ان ودع نك مل لوقب رماع ينب نونحم انر "اذن

 هند  هياساخم تنص ع اه كا نساحم تذحأ

 ارو رضا ذاولا ه2[ ييوكم ١ كازقلا داك

 لاق ىمصالا انثدح لاق 4 مك را ارح لاق يسلا ليج هللا دبع نب نع( ينرخأوا 2(

 ائيف ناك دف لات مها نع لاقف قف ضساشلا نوما ن 21/1 ب 00 فا ند اب ع 5

 ىلا بشي ناك مهلك لاقف ىليلب بشي ناك يذلا ن :.ع تاقف لات نءف نونملاب 0 ةعامج

 ناو ثرلا نس أ محازا 000 ٍمهضعبل يندشنأف ت

 هما عطقت مق لباد أو # اءاه جل ىذلأ ب فلقلا اه .االا

 هال اديط قلثنأ مويلا كال * ىنأدقونوقشاعلا قافأدق قفا

 همداقت كول ديعالو ل * ةملم ىلإ كيال دادحأ

 نونحالا بيلك نيذاعمل ندد ا ممم , 0 ناسا تاق

 عوب ناسحال باق وهللا ىلا * ينداقو ىلل تعال املاطالا

 عومد دجتدت اعومد تفز * الك ينع قوشلا ءارتما لاطو
 عودد ةادغلا لياىوهنءاهب # يتاادبكلا نعى اس١ لاطدتف *

 حولملا نب ىدبا يندشنأف ِت 2 6 نيذه نعل يندشنأف ت تاق

 اهب كننع ياخ يلو اهاوس #* هب تادع اموت 9 كل نأول

 اهنتح كسفن دو اهلا دوقي * امتاو اريقف ىليا ىلا 0



 مكئالقعب نزوي نم ءالؤه نم دحاو يف نأ هللاوف كيسح لاقف ءالؤه نمىت/نأ 00 ٍ

 ناد نا لاق لاق ذا را ترا ندع نندح لف كو مع دمج (يرخا)

 محازم لاقف ليقع ل 00 محازم أمح ُق رك ىليل تلة ناكو اون ببلك نب ذافملا

 للمجنون 
 بارتلا 3 1 7 يف * 0 بحم . داعي ءانذأك 0

 0 1 0-3 ويك ىل_ةعل د 0 ّ 1 0 تامذ ب أ 1

 يف عمس هنأ يتابيعلا ورمعوبا رك ذوةلقعيف طلاوخسو ىدلا تانآلا دع عمسامل هلا لاقيف لاق |
 0 يعاز .آا ردا نب مهاربأ ؛ ركذو 2( هن وح تنس 300 تادب , الأ 3 م فتج اقام ليلا |

| . 
 دا ةيساب و را و لوقف مم ةأرحا يوم ناك ك ناو ينب 0 نأ 6 بوبا

 يار ل نعرسع ل يرو )فانا لا ل ءشلا كلذ اهلا قاض 7 ا هل ل هناو أ[

 صاع ىنب يف هل ندلو هل ةق.ةحال راعتسم مسا نونجلا لاق هنأ ةناوع نع يتعلا نع يريصلا نع |

 0 ام لخحا1لا ( لاقو) ة ا يب نم يتف لاقف راغاشال | :ةدغأ لاق نم لئسف بنالو لصأ |

 هو.سنالا ىبل يف لبق هلدس هذه ارعشالو نوح ىلا ءوبفالا ىل يف لق لئاقلا لوهجم ا !

 0 عبكو فلخ نب دمع ( ينربخأو ) عرذ نب سيق ىلا ||

 نوفرمآ لهرماع ينب نم لجرل لبق لاق 0 مكحلا ىنثدح لاقىنئادملا بوبأوبأ ىنثدح لاق 1
 0 تايصلا ةيايلاءذعو ثملا لتي امنا لطاب اذه لاقف قشملا هلتق يذلا نوتحملا كف [|
 ينئدح لاق همم :دح لاق يعازحلا 0 لاق يسوم نب رش نب دعأ 3

 ا 0 ينب نم ةعامج نع 0 هنأ يلا ال ناو 1 نب ل 0-0 5 1

 هللا دينع نب دحأ ( ىنربخأ ١ هيلع ا وم هك نهملا اذَح > نا و هوفرعل رف نونحللا نع 5

 لاق ةناوع نع م كحلا نس د ع هسبأ نع خيش ينأ 0 ناماس ب د ىنادح لاق راع نا 0 ش

 1 نونو ةبرقلا نباو محالملا ةديصق بحاص بقملا ينأ نبا 8 طق اونوكي مل ةنالثا 0

 نؤنملا لع ىلا ىذلا لري مسالا تسلا رلا انثدح لاقىدسالا نسما دبأ ( ينرخأ ٠ ا
 نب رمع انثدح لاق قارولا نيسملا نب يسع ( قرح )وه هلاقام زك ا هيلا نسا ور نما ا

 نتيلا نيده ةياع نب ل تدعنأ لاق قدسا يقدح لاق ةيشا

 ايساررملا يتلأ فيصلامم اذا ليل * لزن» ءام نأ ياك ر
 ايءارملا ىليلب يعرت ىونال اف * تضقن ادقانع فيضلار وهش ىذهف 8

 لاف هن ربخأف نوندملاامو لاف نوئحملل اهعوورب سانا نإ هل.تاقف لح لاَقف امهلئاق ن 2 هتلأسو ||| ١

 ىورقلا يس هوم نب نوره نع بيش نب هللا فمع ع نع نع ( ل تعمسالو ُةَقبَمَح اذهان 2

 امهعم لهف تلقف نوذجملا فرعي لو ليمجل ام لاقف نيتيبلا نيذه نع يودعلا ركب ابأ تلأس لاق ||



 0 000 ل 0 5 ا 0 1 ١ رز ايزو 00 ا اانا 2 3
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 ١ ٠ 8 ىدعنأو مث لاق |هريغ

 ايهاك كيلا تاحاح سفناا يو * ةءاخ توما نا نا د>ال يناو

 اسببام كثأ نا اموب كتيقل * ا 1 كنا قاسم ياو:

 0 ائاود ناكم يسفن تملع دقو * هناا اهيل اداه. ارولاقو

 1 د 0000007 لاف ارق ةنيعلا نم اربتم ةئسدتسم )الب هرابحأ نم يلا مقوام ركذانأو
 1  ةطيرشلا هذه تمدق اذاؤ ةلا ةبنع تكح نم اهسنب و هريغ ىلا ةاورلا ضعب اهسني راجل ف

 ' دا ةأورلا نم ةعامج ىلياب هفخش يف كب حا < بوس عبتمو نع ءاط يع نم ترب

 يك تبن فاتخا اذاف فاتحي ملو قستاام هربخ ةقايس يف كلذ تو تاياورلا نه كي ملام

 الاق ىاهملا رمدن نب باخ يزهر ملا ددع نب نأ هربك لا اعوارن نا ةياوذ

 ظ || ن دلاخ ةيا 000 ابا تحسو هكا نع بوبأ نب مهارباو هلاجر نع ةبش نيرم انئادح
 - || ند مهريغو 01 نب قحساو يلكلا دهم نب ماشهو بأد نباو يقايجلا اها ىو موتك

 ىدهه نب دعس نب يدم تنبب ليل يوهم نوئحملا ناك ةدب ا ينايشلا ورم وأ لاق ةاورلا

 ذئاح امو كلام مأ 0 ةعصعص نب رماع نب ةعمرا نب كتمت نب شرا نيد ةعفر نب

 "1 5 حاد الا مف .امواهأ ي ارو ندر اهواي حام اعينهم مكاو لك قلقا نابص
 3 ١ لوف كلذ لع لدبو لاق هع تجش

4 0 

 مجححاا هيد ن م بارتالل دي ملو * اا يهوىليل تقلعت

 ميلا ريكت 0 0 مويلا ىلا * 5 ان مما عر نيراعج

 ديجع نع ١ نب نوره 9 ذ يطسولاب يناثلا لقا م ن يدها رضخالا نيتيلا نيده يف |

 نوعي نوعا فينوس

 نا اك وفا 7
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 ةيابعنب و نع هيب 0 نب دارو نع ىد نب نيسحلا هر ( يام ماو كت ايزلا كللملا

 نب هللا دبع 1000 لاق تاننزأا كلملا دنع نب نلمح نب نوره 1 نم هلمعل ريدا اذه تجسس و ّْ

 دمحخ نب مهاربا نع يرّْصبلا تاع وأ ىنندح لاق يلع نب نسحلا ال لاق كد يب نب ور<#

 : لئاو 5 مالا رواد ند ىف ىدحلا رضخالا حج ذا نذوب ذكلم م انندب لاق يفاشلا |

 : 00 007 درب 0 د 00 تا 0 1

 (لاقو)مهللا رذتعإ 0 د كيه هس َىد دس ع 1 ةالصلا ىلع ع د نأ دز 5 لاق

 قشع بيس 5 |ولاق صاصاحلا َّ قحساو لاله نب يلعملاو ىملا فو رعم 0-5 - ىلا نا

 هم 00 ارا رق ةلوللل للك نم نإلح هنلعو ةعا 5 ةقان ىلع موي تاذ ليقأهنا ىل نورا ظ

 لوزتلا .ىلا هنوعدف هلكو هلامح نيحأف ليا نيف ندع ةوسن ةعامج اهدنعو ا لاش ||

 دصاأوم 5 يشو تاكااس لبا قو 01(



 (ةة اا

 هموب ةبشقب نمدح لظو هتقان نهأ رقع هعم ناك هل دبع لاو نمدحي لعءحو كد 0 :

 هل يزعم قوس َلّراَتَ 00 باىعالا دورت نه ةدرب هيلع ىف اع علط ذا كلذك وه ان ١

 لوقي اشناو نهدنع نم جرخو يضعف نونملا نك رتو هيلع نلبقأ هنأر | اف |[

 نراك قضولا شو ردم ىلدوو 8 قفا ةعرك ارح نم را

 لخالل |كلتت وص يضراتئج اذا 0 :ءقعقءاح اذا

 ىضان وهف اهدنع اقشر مرناو * هتاضا ماوسلاب اناضتنام يت
 ابني. ءانغ ةدعاق ىلذ. لاف نول اضردتما ىدبو يرخأ هل ةذان كرو 1 0 1 ٌ

 لوزتلا ىلا هنوعدف ُُ نا فقوق ا ندع تامؤو هد اهدنعو هتيوهو اه اب هج قاع دقو.

 ”قتم لمفو لزق يرممل ىأ لاق ءرعالو لزاتم كلع مشوا ل ك0 كلل له هل ن ناقوأ[إ

 دعب ةعاس هثيدح نع ضرعت تلعش اهدنعا هلام .لثم دنع اما له 2 0 ثداواف اف سمالاب هلمفام

 مي
 لقأ ذا 2 يش ائينق اهحئلمتساو 3 :فخش و هأنإ أمحا 0 هيلقب قاعناك دقو هربغ ثدحتو ةعاب |[

 ريغت دق نونجملا هجو ىلا ت رظنو فرصنا هل تلاق مث اليوط أر ب هءراسو هتعدف يلا نم قفا

 سس

 لوقت تأشنأف اهلعف هيلع قشو هن ول عتاد

 ١ نكم هنحاص داع لك وب 8 اقل سانا وطعم ل نا
 نيفد وهم نييلقلا يفو اند ذا لع نوسملا الم

 ههجو ىلع ءاملا اوحضنو ةعاس كلذ ىلع كف هيلع ىنأو ةديدش ةقهش قوش نيتييلا عمس املف |

 لاقىلع نب نسا ( ينربخأ ) غابم لك هنم غاب :ا ىقح ةشاض نلف قاتم دحاو لكس

 ندم نب ماع اة يندح لاق كلملا دبع نب دم نب نوره ينثدح ||

 لولو نونا 0س روش امل لاق ليقعلا م ..طأ يأ نع ديهس نر دمح نع يلا يسوم |

 انيع ايل لد وىيقعلا دك تر قاع 0 1 نيس اطل ذب وأ ,طخاهت هرعش سانتا دشاسو |

 نئلهللاو اولاقف اهلا اول دوهتحوزت تراتخأ ن كني اهوريخم ل نحن اهلهأ لاف اهعارو لبالا نم ]

 نونا لاقفكب ن ..انعل و يرام َ 1

 نال! نايرظلاف كرادج 8 انف كلم نا لدن 1 0

 زاتلا هج اذاامرر الو * 504 لدن
 1 تاماد.ورحش و © دارااكإ لا لود

 راقتفا هنم لوك ل 0 #2 حاكن هيلع ملأ ل

 هيمو مسرح رج عرج موسم ا عر دوب ا 0 م ير جوي

 ل

59 

0 

 دج عع 0

_ 07 
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 انئدح الاقرصن نب بيبحوزيزءلا دبعنب دمحأ ( ينربخأو ) اهم هرك ىلع ءجوزتف ًادرو تراتحاف | ٠

00 
 ضر ىلإ يح رخ لاق ىرالا ميز نب ةرامح نب نامثع نع ىدع نب مهلا ر ؟ذ لاق ةبش نب رمت |

 يضر تيقلف هتلحم ىلعو هيلع تالدف نونجلا يتلال ىماع ينب 3

 قشعدباو ونه يدع رك وردلاو حض ٍلاقتو ءوكنف .هئغ من ف را 1 هاو ام ءالو ارث تلك ىلا هللاو عاشسنلا لاف لاف الع 00

 ب هحوزب نأ عا ركاه اهرعاو م اشقاء املف هلام ىف عمطت 0 هللاو هموق نم ةأرما ||
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 أ نادت ادراوبرف يف املا ساه اهب فاك ام لوا ناكو هريغ اهجوزف اهيعا نم روظام لعل

 ع 0 رع يردلاب رابشال مهاورأو ير رخو مياحأ ناكو تايتفلا ىلا نايتفلا ثدحب م

 ا 0 عقوام ل للا دل عفو دقو "0 لع ليشو هلع 0 ةضافأ هف كر ف

 ا تااقف تا> دقو 3 هيلع تاق و و اح نم هيلع وهام هب تنظف

 تح ص

 نيكم هيحاص دع 1 و # اضع سائل .مظم انالك

 ْن وعلا خي ام تقطل اذ 6 قسرحا طظحالملارا ا

 || هرعتش نم سيل ريخالا تدبلاو ةيراشل ءانالا اذه نإ ليقو لمر فيفن> برع لوالا يف تنغا

 0١ | يمليو ايراعالا يثعالو هقرح الا ابوث سبارال ناكف هلقع ًادقاف قافأ مث هي لع هم شن لاق

 ظ | ةالصلا كرو افرح *يطخيالو القاع ابنع ثدحي أينأ ىااترك > ادب ارح ماعلا مضو دانا
 0 ]|| هيلع انيشخ يتح هتفشو هنأاسأ ضعيف هديشو 4 هع 5 رح دري مل ىلصنال كلام هل لق اذاف

 '0 || يب تاقدص فوع نب نحرلا دبع نب رمت مكحلا نب ناورمم ىلوف مثيطا لاق مهي وهف هليبس انيك
 ٠ هناوذج م ا نأ ل رق نونجملا ىلا ر زك نادم دعو بييحاو شيرملاو ةدنجو ريثقو بكا

 1 هموق هءاج حاورلا دار ١ ايلف ملط لا ةاحاف همم جرح نإ هلأ هب نعأف هدسقتاو .هملكف
 ْ ةيع تعا مهانأ نا همد ردهاف هيلع ناطاساا اودعتسا اهاهأ نأو لليل ربخو هربخ موربخأف

 رصن راك ارا فرحا هءاع اهدر صئالتلاب أَو كلذ رع املف صئالق هل و ةدعو

 هب جرخي نأ نححرلا دبع نب رمع لأس يذلا وه نونجمملا نأ ةأورلا نه ةعامج ن نع متاح نب دحأ

 رذخأو كتريشع يف لمهنأو كباأ يف ينرأف ادغ همدجم يذلا ع هلا هه ق كمان نوك اهل لاق

 مولع لكنا اءاو هب لمدتلا دب يال و هتصقب ءورخأوىلل طهر نم طهر هءاخ كبرك

 ا ل
 مولع لخد نا همد ردهأف ناطلسلا ىلا هوكش دق ماو اها مهم أع ّق م مو

 لاقو اهدرف صئالقب هل ا ا نم هللا هباحأ مع ضعاف

 دووعلل هنم ضقنلا يل ادب .* امل يثرقلا صئالق تددر

 ديدش هحلاعا نز> ىلا * ينوفلا> ونيرصقماوحارو

 قل 0 راما رع يابآلا ةلاح كلت لزت رف لاق ىلوالا هلاح ىلا داعف اسبا عجرو لاق
 ةراجحلاو بارتلاب يعلي و ضرالا يف ططخيو يذهبو هقرذالا | ايون سيل الاي راع ادرفنم ىلا تانج

 يمي لوقيف قيل هل اوركذ هلقع بوي وأ م اك 2 يجن نك نع هلاع ادع نر الو
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 ثلا هنودشنيو ام معهنوت دحعإف ى ا الا 5 و 2 هن ويطاخيف هلقع هيلا 00 م يه د

 دبع نب رمعدعب ةيناثلا ةنسلا يف مهاع يمس يتح اطاق | راعشأ مهدشنيو ادعي 0 مهيحيف لز زغلا

 مالغل لاَقؤ نابع وهو بالا بعلب هآرف عماجما الث ند م ليو 7-3 نب لفوت نمحرلا

 تاعح هف رعت هل لاّقذ لحرلا كلذ لع هلا فود ل ذه د مضعبأ لاقف هب ها اون تاه مالغاي هل

 حرط اذاو ننآلا هلعش ه ارئامىلع ديزي الوب اشلا سانام هللاو ال 5 ديس نبا اذه لاقال لاق كادف



 1 هباعدف 0 ءهيدحو ةقكبام ا يف ناكل ايون سمي ناك ولو هقرذ ا

 نع هلاسوةلإه رك ذفىليا هل ركذاف اديحابا وج كح ناكر ًانإدموت هل 3 عش

 ْل كريصن حلا لفوت هللاقف اهفهر هش هدشنيو اهايا هيح هيلا وكعب وأب ,دحب هند ه.اعلقاف اهاي |

 لهو منلاق | مح ا نإ هل لاقو هنم بجمف يرتام دشأ و هامىلا يب يبتتيسو مل لاق يرأم |[
2 

 اطل روملا يف مهغرأو كيلع اهلطخأو كب اهاهأ ىلع مدقأ ىتج ىعم قاطنا لاق ليس نم كلذ ىلا |[

 اهابا هسيلاف تاي هلاعدو كلذ كن لدقأ نأ. لغ كل لاق لوهام راطنا لات ء لاق دا كار الق

|. 6 
 املف أوب ًافربدأو مم لبقأف همد ناطلسلا اننردهأ دقف توع أ دا الزام وو لل هللاو 0 |

 قحاسمنباايهلا ولاقو حالسلإب هوقلتف | ,طهر كلذ غابف هدشنيو هن دحم هباحأحص 5 :دملا| همنا

 نا دعي كفارصنا هل لاق دهعلاب يل تيفوام هللاو نونجلا هل لاقف فرصنا نونجحلل لاق كلذ كا ظ
 نول لاقف ءامدلا كفس نم ع كتباحإ نا موقلا ىف ]ا

 بتتنوص ئ
 بهذ. ءلكهبابوهذم حبصأف # هلقع 0000 1 عوايأ

 ىو نك .ينكحا اضي * ارذعمالا نالخلا نم الخ

 لو ليش زرح َّك 000 ءاثغاا دمحأ هنبأ هنع هآور لمر ففخ يملا يحينينيلا نيذه يف ينغ أ

 هيناغأ عماجا نم يسلب ||
 تعش يوه ن ٠ يلقع عل اور #* تددحا و لمع نذل 0 اذا

 بذكتلا ءارتفإ الا مها الو * ةنح فرط هبام حي اولاقو

 يكتم و يمظع ءانح أ نع 0 0 أمحو ىنيع عيد ىدحو دهاشو

 تس وك
 تنحتتلا لق نمل ناك تابيهو * ىوطا كب جابي نا لل

 بهذي حمرلا هب بهذ امنا # كلام مأإ ترداغ 0 الا ١

 ةياور نم جره عماج نبال هيفو رصنبلا ىرجي يف رولا قالطاب لوآ لقت فرفخ قحسال ءاثغلا ||
 هلوق اهنم هنف يناياممو ةليوط ةديصف يهو ياشطا

 تيوص 0
 تبصخا نامخ ير ينم فيخحب #* ةعاس فاوم دعب قيلرا ىلف

 كضخلا ناثلا كارطادربلا ند < هب تفذق اذااينم ىصسا د
 برغم محن باقعأ يف حبصلا عم * رظانكةادنلا ىلل نم تحبضأف
 بهذي حرلا هب بهذ امنأ ىدد #* كلام مأاي ترداغ اعاالا 20

 شبحرك ذو قثاوال هنا ياش اركذو يمي هيبال هنا - نبارك ذ لالهتاب قاطم لوأ ليفت هيف
 يركب ينأنع شنحالا ( يندثنأ ) هيلا بودتم ناملس ياذا عماج يفوهوزرحم نال هنأ

 نوتحملا بيح نب يل



 مفر

 3 ف د ١ رضا « ناقد ذا مث اوف
 1 لبلاب كف يورو يأو #3 ينال ماللع كلام هللاوو

 . 0 ل 0 اقنز برشا 1 * هيود توملاف لولا ليج عطقأأ

 باغأف أ ا اذان يصاب ماع ارواغ يل راالل وش برها مآ
 8 نعل يفاو مولظمل يناف * هنيضترنام . ليلاب اتينا

 6 ظ ركذلاق ةبشنب 0 انثدحالاق يباهملا رصن نب بيسو يرهربللا زيزعلا دبع نب دمحأ ( يفربخأ )

 ينأنبا انثدح لاق ىلع نبنسحلا اريح أو متاح نادم رنصأ 17 هتباور يف هقفاوو ياكلا نب ماشه

 هنريشع لاح رو أو نونحملا أ نادسأ قع ءيبلكلا نب ماشه نع حامضلا نب ىلع ين لاق دعس

 ىنف كلذ لقو كلاط لجرلا اذهنا هلا ولاقو مجرلا ودنا هودشانو هوظعوف ىليل يبأ كا اوءمتجا

 هللا وف كلذ لش 3 محرلاو هللا كان دشن دحاو انآ 4 عجاف كناو هلقع باهذب كالطا نع .حبتأ

 ” 3 هلام نم كيلا هسفن علخي نأ تش ناو رهملا يف ك.كح دقو هيبألام ل 9 كل الودنم فرشأ ام
 ملام 0 يف ريشعو يف حضفأ لاقو ادبأ اهايا هح وزال 0 هللاب 100 يبأف ل

 نم الحر اهحوزف هتقول موفلاخو 1 رع ةحيضف مساع ىتأ ها عاودت نم د ا

 لاقف ةلمح هلقع لاز د ا ايم سبأف ربا هغلب و اهب ينب دقو الا ي-» : اق هيلا اهاخدأو | مهوق

 نأ هللا كاسنخ ةبكلا راتساب قاعتي نأ هرعو هل لج وزع هللا عدا و ىلا مححأ هن هيبال يملا

 ًاحتاص عمس ينفع أوراص املف ا هب ج 2 ءالبلا اذه نمكداخ نأ هللا لعاف هيلا اعضغس وهب امت ه فاعي

 فدك ل يف هيلع ًافعمأ طقسو 0 دق يهنأ ون : ةخرص خرصف ىليلاي حبصي ليلا ف

 ا اعل الهاذ نواللا لئاح قافأ 3 0

 نم كربعأالسأياف نآلا ن م * ىىلل لاقؤ 0 يق ىلع تض نع

 7 00000 دج رت واخ ان ميحأوا ير نم نالاذا

 يردبامو داؤفلا (1)بارطأ جرف # ىن*نم فيفحلاب ني ذا اعدعادو

 ”ئىردضص يق.ناك ًارئاط ىلا نا * اعاكف اهري_غ ىليا م مان اعد

 رفق ةحّزاب هس ّع.ضراب  ىلإو *# .هيعس هللا لاض ىلإل مسا اعد

 ىلل بح نم كيفاعي نأ هللا لاحاو ةمكلا راتساب قاعت هوبا دل لاق مث ليش فيفخ تاير كل ءانخلا

 طاتخاو ذئنيح ماهف اا اه اهرك ديس الو 0 مح ىلا يلدز موللا لاقو ةيمك ا رات ساب قاعاف

 برشإالو لش نه ةيربلا يف تشاحالا ل 5 ا الو شح ولا 2 ةيريلا يف مح ناكف | ولاق ط.ضب 0

 فش ل تناكف شوحولاو ءامظلا هتفلاو 11 رو هدد رءوس لاطو اه اناهائم ثدرو اذا ءاظلا 5 اللا

 دج نع برعلا ا هب رع نه كان هلقع هيلا تبان أذاذ ماعلا دودو غلب كش مب لمحو هم

 نارجا جيف يرخأ ةناور فو :()



 قيرطلا ةهجو ينورأف 0 اذك عضوم يف تنأ م أفلا تفراش الق دحت نم تنأ نو 1
 ( ىنربخأ ) هوم هجوتيفدجت قب رط قع ةولدف ناقد و كو دوا نا كلع ءلو هنومح

 ا رصن نأ نْح نا يدع نب ميطا نع يرروعلا امدح لاو قاركلا كدت لاق ى

 و نا نعيدع نب ميظا ر ؟ ذ لاق ة ةقشاللا نا اند الا يرمهوجلا زيزءلا ديع نب 5-8

 ضي بأ يقف موحم أذاف لايلا كل” ضعب قوؤ ةعامج اذا نوءيم رثس ناك اذا يت > يتئانم جرا

 هنعتا كف 4 نوقلمتم محاذاة ةرفصوهنم لازهىلع لاجرلا نه تر ند 0 لا

 هللا لوسر ربق هب 3 نأ ىلع وهو تيبلاب هل ريجتس ه هون هب جر نونحملا سيق اذه ىلليقن

 هودع هئم 2 عم ص ةسفَم ع هناق هبام 8-55 هلعا كانه هل وعدل 1 هلاو هيلع هللا 8

 ىقلي نأ فاخن كلذعم ن و ده وخد وهجوتك وعر خف ذب انصا 5 يناعل ينو>ر 0

 0 !"اقاو دم توبدف 1 ندم (قأ كنأ 5 هنم تونذ ر>الا تكش ناف ليلا ن ما

 لمح مث تعدصت | دق دك تي ة ف يفتك ذا ملقا حفلا اذه ىدبملا ا اني هل و

 0 هنأ ل يلق جيو اا 0 وحر هرخأ اوي عرت سوس ل ء يناس ||

 _ يدع أب ريغل له ىلإيللا لوطا * اق قضراوع ع نع يرعش تيل الأ

 دوعلا ىلع امودن 1 اندهع ىلع * يما ىلا ليثاب اناراح لهو

 دجم ىلع بهن له ينازألا برب * ترج اذا حابرلا تايواع نعو
 دع> يرثب ةليل يرسا يوه اذا * لعاف وهام لدرلا ناوحتا نعو

 دخولا قادن» نيتتملا قل ىلع #2 ا

 دهو ىلا با هذ 0 ند 0 ان

 يتا نانفا هذلا نذفنا لهو

 ةمحم تا 1 نهدلا ن ا لهو |

 (| سم الاق يبتعلاو يدع نب ميغا نع يردعلا انندح لاق يناركلا انئادسح لاق يمج ( ير
 كر نرخلا عاف هل ع نبا ينآ دفو ةاشرمو يف لطف نكح وهو ىلا جوز نون ظ

 لوش 0 م هي هلع ف ْ

 تن رظ
 (> هاف كلف وأعصلا ليقا# نك دللا "تش

 (؟ )اهاننيفةناوحقالا فذ فر ىلإ نورق كيلع تفر لهو 0

 ايشغم طقس يت>اممةراف اش را نم نيتضبق هيدب اتاك نونءلاضيقفلاق مف 0 ينتفلح ذآ مهللا ل لاقف 7

 || هنم اي هلعفشب امومغم ليل جوز ماةث اهعطقف هتفش ىلع ضعو هيتحار مخ عم رجلا طقسو هياع :

 يئاشطا نع يطسولان لمرهنْللو زرح نب نيسحلا ريخلا اذه يف .نيروكذملا نيتيلا يف يغ يننلا ّْ

 دعإ تابق لهيوربو ة«اهاك حييصلا لق تاق لهو#ىليل كنلا تمص لك كنئيدب# ىوربو هك

 قر اذا افرو ًامفر ريكلا فر هنولفر نكد ةلمهملا ءارلا حش كر( كفو ةناد رح تعول

0 1 
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 ا ةيازخ هأ ه4همدحعم ةلمهملا لع 7 ينغملا حرش يف حالف نس هودكو 0 ! ظ
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 اد 58 هيش نب رم 50 الاق ي 0 ْن سيمو زيزعلا دسع نإ ل 1 1 (

 | م هب 0 >> نول وها 0 0 بايح 0 ردن نبا هقفاوو هتدح هنأ ةناوع ن ُ مكحلا

 1 نامعت ىلح مهةيرط يف اورش كلموأ عميضي نأ هيلع افوخ اوراتعل هدحؤت لبق يرقلا ا 0

 | نم ينأ حايرلا يأف لاق اع يا 3 ناك دقو نامت الح ناذ ٠8ه ىلا نايتف ضع هل لاَقف

 أ م اوراتماف اوضدو ماقأف اب انصلا تهب ىتح 2 اذه ميرأ ال َساوف لاق امصلا اولاق امهت.حان

 | لوس اشن :اف مهعم قاطنا م اب * اصلا تره ٍِي >مايأ ةنالاث ةعم اوماقأف هيلع 5 م
 3 | ٠» و ظ

 1 يح يلا صاخب اصلا مسن * ايلخ للاب (8) نامعن ىلبح اي

 3 امميمص الا قبب مل 3 ىلع ©: ةزارح - ينءتكتوأ اهدربدجأ

 اهءومه ت تام نور سف ىلع # تءدشام اذ دا حير[. . لا ناف

 يوريسكلا ينثدحلاق نوركا نب نيسلا نب دم ينثدح لاق شةخالا ناماس نب ىلع ( يرحل

 ا معو يثغيلاز الن اك اهع هحوزت نم دعو رح 3 وبأ عنم 1 لاق ةاورلا ن ٠ ةعا> نع

 4ك عونا توملا لاقو هعرب : كللذن هو ريعاف مط همد ندعات ناطلملا ىلا مركب مولع محهبو

 | مشهرودلخد اوقرش اذا َى يح ممم ةرع بلالعإ 1 ال هنا وق يعو كلذب اوماع اء لف ينولتت ميلف

 : : لزنم دصقف عقالب مم يف اذاف مهرود ىلع فرشأف ةيشع نوي[ اوتو اوصاف مع اولحراف

 ِ هذه و لوي ًاشنأ مث هبارت ىلع هيدخ غرك لمحو هب هردص قدلأف هب هنف امن ناك ىذلا ع

 2 ش هل رصن 1 و .تنح نبا تاحآلا

 3 عبد نك داحال م يذب * | ريح نيح يملا تاج حان

 َّ عوجر نودا ملال نيسلب * ي والا جرعتمب ىناللا كنامخ و

 1 عيب نيح نويغملا مدني 6 ةيسما هن يف ناك اع لع تمد

 1 عي ثناو اذه نعكتم * ينئاف عامش سفن نم كتدقف

 1 عولط :نطام اان كلا « تفرشأف تل 22 لير
 ا نأ طاتخي نأ ىلق هيدعو ىليل نأ اهاعنص ىلا اهراخأ يف موثلك نب دلاخو ليمح نب دلاخ 2

 ١ اباهأ يأت هفوسلتو هدعت ىهو ءافولا ىاالسارب هو دكت كلل رف تدجو اذا ةلل هريزيست

 ِ اليوط نهداخ همالك عمسأ ثيحب اهنمإ هروح اياها نع ةويناملا سال فوا ياو موي تاذ

 ْ نهدشنأف ىلب ناق مايالا هذه ىف اهتدحا ناب نكدشنأ الا لاق مث

 ١ دك
 ١ ينيلبي داك ميدقو فرطتسم * ُ تك[ نك لعرلا
 ِ 0 يبد يناطميف قط #4 0 لل و رداع

 0 كارالا نامعن هل لاشو تافىع 3 جرح فئاطااقيز ٌُظ يف داو نونلا حّفب نامعت 69



 الا

 ينيضشب يس نأ ينثدحالو # هركنيف تح نه دقنلا دعسال

 ينيفاونو هوس يانم و نو ينةفاويول ر َ ىركشك امو م

 يددعإ وهو ه 8 هسمأ يف د سانا ثدصعو هتيطأ | ْ

 تسود

 نيح اعأ ا نيحص دق * ةلزتع نانا اصاب # 

 يفك تك م.م: يف ناك © ل طا ا
 نوبوم 8 ُُق أمحاص نع #* ةعراق هش تدلل يملا يفريخال

 ىنينغي لوقلا اذهريغ ىو ا|١لاق مط نالف الهم هلاذع لاق َ

 #7 ينييحتف تاشاشب ءاحرالو * 0 تارا هلا 3

 نم ةعاج نا نكم نبا نع ء يلكلا نب ماشه لاقو هتانغ 0 ند 5 فريفخ يح مهارإلا 5

 نر يعد ناكو ذاعم نب نادك هل لاش ليقع نب ضاع يب ند لحر ناك اولاق هود سماع

 ةميرك اهل لاش ليقع نب نم ةأرصاب رش ريش ةلاةقاث ىلع جرن ءاساال ةسااخ و بحاص ن
 | ناابطو نان رذاف هل ناتج الص ىلا هن هنوعدو هذقرعذ ةوساهعم ةلقاع ةليمح تن

 نول رقع نينه كلذ هحبأ امد اف هب , أ نهو نيكحو نه دحم لظف لزنف 3 دا

 نوح نم ه>ولا نسح باش هلع لنأف نا ناك ايو نيوشلإ ن ناس اهلا نشو .هتقان

 نولعف ن ه كلذ ا املق مويلا كلزائماب تالَط 1-5 هل ناش نوهوجوب هيلع ناقأف نهيلا س اخ ا

 : لو وهو نكدو ماقق ب بضغ | ١
 لْواَتَم َّك صول شورفم يلدوو 2 ققان هع ور ند ردع 8 ٍْ

 (١)لخ الخلا كلت توصيصر اتخاذ نإ 3 و ىلطا نةعف ءاحاذأ ا

 )| كنيراالو نهارئال ثدح ىلا مقف كلذ ا نا هللاَقف ضان 1 عراصت مله يف ىفلا هل 3 لق أ 1

 لاقو لعفاف حت 1

 لضانوهف اهدنعاقشر مري ناو * هتاضن ءالخلا يف انلضتنا ام اذأ

 * لخاللا :توص نينحا لب تئج اذا * يربو قلل



 ا ني يفلأف 1 0 يدهو هتقان 500 هتاح 9 0 1 لف ريا اذه ِق يلكلا نا لاقو

 | | تح تاي ريو> اهدعو هتنوهو اه قب قاع دقو ةسلاح كمون نوعم ا مد ءائفإ ةسلاح

 أ هريغالو كزانم كذنع ةلغشال نم ةنداحم يف كال لع هل ٠ نافو كورلا ىلا هن هبوعدق مسو نع فتاوف

 تاع اهدننع هلام ليم هدانع اه لع 0 نأ كلر ف نينمالا هّتعف لعفو لزنف يرحعأ يأ لاق

 انفاهحام" 2 هفغشو 4 ب أمح قاع ناك دقو هربغ ثذحو عاد كعلا ةعاس هدب لد نع صرع

 |١ ترظنو فرصناف فرصتا هلت تلاق مثالي 2 ارب زانق 00 ىف لأ ذا هثدح يه

 لوش تاغ ّ  لدفام هياع قو عقب أوريغت دق نونح ا هحو للا

 نيكم هيحاص دنع لكو * م سانئال رهاغم انالك

 : نيفدي وهم نيباقلايفو #3 انيتلاقم نو. ا هام

 1ك ههحو ىلع ءاملا اودحضنو ةعاس دكف 4م دع يمغأف ة كه ظع 4 هقهش قيش نك" دع || نيذه عوس أه مف

 دنع نع 0 ينادح م 00 10 علو هن هحادص باق يف | م دحاو كك نكمو نا

 ديلا ةماع آن ع ةيلاعلا أ انيدح لاق يش رقلا ليعمسأ نب دم نب مهاربانع ديدن , هللأ

 حولملا نب 0 ف لاق ةريشملا صضعل ١ ىندحو لاق حولملا نب سيقالا ع 3 3 ف 0 لاو

 امم نك فاض ةليأ تاذ انتقرط لاق ىليلب كدحو ف كباخأ 0 نجع يطل نأ لبق

 مه تدعصق هنايح ىلع تفارق هتياف 0 همم بلطا 0ك لاقو 0 يبأ ل كك نا ندعم مدأ مم

 «+١ ا اتاااالالاأاأاا:اا:ط>١ 7١:,.,.7[1051[”1”1بت الا 017 اا 0070 ! ا ليلايلاةف يداك باطن ىنأ قار اة 0 مدآالو نافيض انقرط تاقف ءاشتام لاف

5 1 
  1 4ا 2 8
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 لوبا ذل
 5 هنف 7 بصل تاءعش تبعق 0 هيد ل ندا ن مها هع كان هل ىنامأف ىلا كلذ 4

 اناحرأ تعقتتسا ْىح 106 وهو اهم مل الو كفا 3 ادقو نوسلا بصت نو ثنا دحلاب ى

 0 .زطعأف ةبطع يف ًاران ىل ت>رخاف يلدربب عفلتم انأو ًاران بلطأ ةيناث ةلبل“ مهتاف لاق ن 0 يف
 يي

20000 

 تقر تقرتحااماف | يقرا || تاعحو ةقرخ ىدرب ن٠ تقرذ ةطعاا تقرتحا اماف ثدح ا ْ

 قيقا عنصأ لقعأامو يتروع ىراوامالا دريلا نم ىلع قد م يت ا تيكذأو 2

 قلاش ناد م انا تربسب يئاش مث اصلا حف ىلقتسما

 001 ليلا ردبأ نم ىدتلا ءاع ع اة اا لع ناك

 قرات ةءاحيملا ىلعأ يف م 5 < سرق ' ينإهب الا هتقذامو

 ل م راق قوز 9 نكلو ثيصتل تاراالا ءذهت يور نم شانلا نَدَو

 "|| انرك اذتو لوقي يمدصالا تعمسلاق لذعملا نب هعصلا دبع نعىشرقاادمم نب كلملا دبعزع عبكو
 1 لئاقلا وهو ةثول هب تناك امنا ا: ونحم نكي مل لاق مث يليقعلا ذاعم نب سدق وه لاق صاع ينب نون

 0 000 ا د اهلك نسا تديعا

 ةيرقز وشنو اوشلا الاول دع .انوكح لازما داك

 لئاقلا وهو لاق

 د ارا ىف وم فتاه ةعاس قوم دع ليلراو
 ك2 ا رس ص سس سس يس »ا



 0 00 0 2 رانا 0 اهفاول نعل 8 7 ١

 بهذي رلاهييهذن ان أ يدص ا كلام مأإ ترداغ افإ الا

 (هيك دوا وزتملاةرخف طاطا 0 لوالا ليقتلا نو نط تا
 اك نيدض روما ىف تدم ١ دو كل الماني نايلي هاج حالا ١ ىحي هيب' 9ك

 ا هطا معزو ىكملا ىح ىلا نال نبا ىلا اهدحأ يف لوالا ليقتلا هع

 1 لاق يلع نب نيا ( انربخأ )لوالا لبق :لأ نم رخآ ات مالس

 3 : 10 هال رذع نم لخر كالا ىرصهزلا دعو 1 ١, ىنندح لاق قوش

 وز اًنلغ نكلو انولق سانا فول انا لاك مانا أ ولق قرأ تأ هل د تاقفقاشعلاو ق

 مهاربا انئدح لاق ةزاحإ ناطقلا هيوكز نب يس 0 نب دمحأ( ىنريأ ) اهنونجحمب

 لاق هدح . نع هنا ع قدحاسم نإ لفوت نب ناماس نب راجلا دنع راحل لق يمازملا رذنلا ن

 6 000 :ساو ب وحشه الع .دق نوالا ل هحولا ل اح ناكو صاع ىو تأ

 0 0 0 مسيو 5 0 5 ح 2 نب اذا لوقي ينزاملا ٍ

 عماطملا لاحرلا ق ةانعأ علعقت .** اععاو عبر ل لباب تعمط

 كد يلي ىلع دوهش ** نكي لو ءالخ يف ىليل تنيادو ١

 نسا نب هللا دبع يضقلاق مالس نبا نع ةفيلخ وبا انثد> لاق ىلوصلا ىحي نب دمحم ( ىنثدحو 0

 ظ 0 ل يريذعلا 0 هيلع 5 ا اهج وأ ةيضق هم وق نم نير لع رسل د ا نب نيصحخلا ناأ[
 لادعانأاب هيإهل كاق م * ادبأ 0 هتلغي ماحلب ذخاف قيرط ف همقل ما ا فرصناو يلع 1

 عماطملا لاحرلا ةقانعأ 0 0 امناو عب 12 ” نأ ليلب م

 : جاب ري ا 3 نكي ملو ءالخ يف يليل تءابو

 ماوه هلوق 4 00 لاق اذكه ثيعبال ناتيلاو اذه هربخ يف ىلوصلا لاق ةلغبلا ن ْ

 انثدح لاق: لالدلا تنلخ نأ هللا دبع نع ىراخالا مت هاقلا نب دش ( 0 ) ةفياخ ا 8 عا .

 دارتوحولملا نإ سيق لقع طلتخا ا لاقىوحنلا سنوي نع نكسلا نب بيعش نع ءيسوم ناار
 بارشلاو ماعطلا كرب وهلقعب كبح بهذ دق ًاسق نا اط تلاقف يبل ىلا. هما تضم تارشل مدل

 0 يسفن ىلع يعوق نمآ الف أرا امال تلاقف هلع هيل بوثي نأ توجرت لول

 هللا قتاف برستملاو عاملا تكرتو لجأ نم تنجح كنأ رن كما دا نا تااقف اليل هتناف اليل |
 لوقي ًأشنأو ىف داق لعد ١



 نينا 52 معا نط * ابل تاقف شيإ ىلع تننج تلاق

 : - نيحلا يف نوجا عرمصل اعناو * ها رهدلا قيف سل بلا

 | «يحأد اي ديعرخا ناكف تفرصناو هتءعدو 3 ”ةييرا حصا داك يح 1 هعم تكف لاق

 ظ ١ نو:لا لاق امل يمذحلا لاق لاق نانزرملا نبا

 انالتبا يلبل ريغ "يشب الهف * .اهبحب يالكاو ىريغل اهاضق

 5 ٠ لوأ لبق“ فينخ متم ةيفو ريزبلا نال هالك لو ل مكسحلل ءانغلا # هلقع باس

 ا

 «فرخأ )صرب تييلااذه لاقا هنأ هغلب هنأ نوره نب نوي هَ ريا ان ةاذ>> ىنثادحو هنأ

 : ةلوخ نونا يمس اما لق نا نع ىنرلا ع نمل

 00000 0 ف رو نمو> ىف + املج دق نوني كناق لاب ام
 امم نيتاث ىداؤف يف احبداف * اهل داؤفلا اطيذ دولاو بحلا

 | هلدشنأو ق ثعلا دو اع نونع نونحلا م نكي مل يعمصالا لاقلاق سنوب نبا نع عيكو ( انثدح )

 ْ نونح ةادغلا 0ك ن“ يف مأ * ور نج نوعا ىومم

 نبل ةشيعملا ضفخ ن ٠ يذاوأ * ةديشو بتانش ىب اهزيىلايل

 | ردنا :ءادملا رع لهسنب ىلع يندح لاق نايا نب د ني ومس نع ناز رملانب د ( يفرج )

 هلوقب نرخ هل" لبع اكو نودع نكمل لاقف ماع ينب ؛ نوح هدنع

 ؟رلخ الواها وه نن بك هرم لب نون ياو
 ادا اكبلا لب يتح اهراكذتل * ةبانص تيب ىلِي تركذ اذا

 أ نيبال ةادع د نوع اك ةيش نب امدح لاق ىكدتعلا ليمح نب رع (نايحا)

 دشن اويلي بح هباممتدحأ وهسوةنوأ هن تناك امنا 1 :< انيلا وزعت ىذلان ونحلا هللاوناك ام لاق

 اوعى ل يئادعأ ةعامج هثبأ ول يذلا ينل ىوه نم ينو

 ١ امونج ىليلب ىدحو نم نحدقف #* ينءيطت نات أ للوع عرقا يرأ

 هلوقب نونحلا ىمس امنا يبتعلا لاق لاق نإيزرملا نب قرح )

 0 اتانل ين تالف: اول 3 د صاع 0 لع سان لوشي

 الاخ و ىلاخن أو يم نباو يأ * قبارق يببأ بح يف يمال دقو

 انلامو ودع نم ليل ىف ةوادن 8 تست لهأ يبي نولوقي

 ايوالملا موصخلا قاتعا توالي © ةموص> نم اذش يليا ىف ناك ولو

 يصماعىنب نوحي نأ تفاح ول ءاللس نب لاق لاق ليعمسأ نب يسع نع ىعاز .لا مشاه ( ينربخأ ) (

 هلوق ىلا عمست ملأ اهنم سأبلا ن أو يلإ تجوز امل هلوتنكلو تقدصل انونحم نكي مل

 بهذم لك 4 انوهذم حدف 3 هلقع ساحب ني نه عوابأ

 تانلضفملا حرش ند هأ يذالا هفاحح هنع ةيغر 0 نع فرصنملا فوزعلاو )010(



 5 (ةإلهوز

 ىف قو ناك نم يندعاس # الماحي الا 5 نه اعيلخ

 بعشملا: ىوه نم يبق بزاوع #* تعج ارو تاقعلتركذ اذا 2

 0 كسوص ًاضيأ هل اند

 ىللغش هثاق كيف ناك ام 0 ىوس ثم دلتا موف نع تلغشو 3

 ىلقع عدنعو تمهف دق نأ د يري ينثد< لعل مدأو :

 ينأ نع مرثالا ةريخملا نب ىلع نع لوحالا رانيد نب نسما نب هت نع نايؤرملا نأ (
 شيررحلا نب يدهم نب دعس نب ىده٠ تذب ىليل اب فلك يتلا ماع ىب نونحم ةبحاص نا. 3

 ٠ لاعف هرعش يف نونا ةينكلا هذه ركذ دقو كلام مأ ا
 قيضت ىلع امو تبحر اب * كلام ما اي هللا دالب داكت

 ابداؤف مايتساو ىلاذق باشأ * كلام مأ نمتلمأ نيذلاناف ًاضيأ
 ايعان ىلايغباف ىلاللا فورص كلام مأ ىلع ترادنا يلياخ :
 كلام مأ اهينكو شب رحلا ينب نم دعس نب يدهه تن ليل نونحلا قلع ينانشلا ورم 1

 اهابإ هحوزي نأ أو هدرف ايبا لاو ثق هنع تيت يا طر

 كالا ش 3
 رئاط كلذب. يرحب الو للب * يبحضم دنع ىرال يليالام آلا

 رجاز ريطلل سيلا نكلو ىليلب * ترد اذاىرريطلا مينا نب

 رداقملا امريغدقمأ لالا ىذدب * انْس ناك يذلا دهعلا نع تلازا

 - راض انا الو ىيلس دعيلا )الو

 رطاخا ا و مآ سم يأ و

2# 

3 

 ان

 * ةحارك نم يىلبرقلا يفام هللأوف

3 

 واذ اع لك نامل نع + انه تاذ ىف هدلا نإ للتو
 د

27 

2 
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 ةاح 2 يود اف هللاوو

 نك ريم

 5 0 درا دقو

 رفاو ين لقعلاو ىوقلا عيجج

 اخ لفؤلا# نك نأ

 رداقملا كيلا ينتقاسو ينامح 5

 هلق يذلا نوني أ ع تللَق صاع ينب صراع تاخد لاق نييماشلا ضعب ينربخأو 2 وأ دق
 كلل لم كاك هنع تديحي> 95 اهعم فر قبل 05 لاش مهم ةيراخل ًاقشاع 06 هنع ينوربخل بلا 5 ١

 لاقف ةسفن عئطام ىلع هوما هناوخإ نم ناوخإ ءانأف هلقع بهذو هيلع 1

 نيح اجأ ابلغ نيح يم د د ةلزمعمع ف 5 يحاصاب

 للام عاب تقر دس هل يردعأ



 ْ . نيواودلا ر ؟ذ ةقا قبب ل *# ةفرعم ناويد ةلزام لك يف

 000 ينيفكي <, ناك اماهئدب يف ناكو #2 ىناتق ىحلا تاجر فراق ْ

 1 . يبتملا ركذ لاق يئايرلا نع يعارجلا مثاه ( ينربخأ ) ليقث فيفخ مما نال ءانغلأ |
 _ٍ ل ناكف ه رانا نع .تيغ ملأ 7 0 00 يرب ا ءذب يف نود ناك لاق

 انآ امر نآكو اه 0 اك لع لئلا ينأف كنت ريشع يف ةيراج س 1 فل رن نوقع

 | مما عم نحر نأ لبق كلذو هه>و ىلع م نأ 4 هيف وه امم كلع الف مهلاو نزلا هيلع جاه

 . لاقؤ 0 كذعلاو ةمالملا ىف هيلع ا اف هل رالملو ا هموق ناكف رافقلا يف

  بتسوص
 ظ 0 ناك اهدقو فرطتسم * ينورحإ تاب مط لاجرالاب
 ينيوايو يبد ينلطميف يلاي # مدع يذ رنغ ءىلم مبرغ ىلع

 ىنضق :فوس نا ينادي و 1 3 نه نصعلا ن "5 ذبال

 ينبني ذا م 0 ف 3 ينةفاوي 5 5 ِي ركشك امو

 يني وهف 0 هر يف 3 ملك سابلا ترضٌَعو هّمطأ

 نوم أم ريغيرشو يرش ود نه د الو يق 0 نأ 2

 ينداوي 0 ىخأ لوقأ الو * توقاحأ فأر ف كر اشآ امو
 ات ]]]]|1[1]1]1|1> 1 12121212 1 2 ذز 2 20200460

 ١ ايا رئي حاد 2 000 211

 0 "7 20--107 اهم رع لدا هناا 3 507

 200000 -ةيادزاف دما و 7711110

  مارطم 8 / 03 ٠ هيا 7 ا. : 1 ٠

 ي ماعلا حار قدح قابلعلا رمعوبا (لاقو ) هعماح نم دودسحلل يروبال حف تاسالا هذه يف |

 ركم رغ كلذ يرن برعلاواهملا ليال ناسالاو اها رك ذلا ريثك ىلإ قاعات لو وأ نوذحلا ناك ل |

 : كلذل يهذف هبلا اوهدشتو اهم ان نم هوعنم اهل هقشعب | ايلهأ معا لف تاّتفلا ىلا نايتفلا ثدع نأ

 1 هللاو اولاقو ةسفن عئصيام ىلع هدو هومالو هن كااوديتحا هرماب اونتعاو هموق هنم سّكيو هلقع

 0007 ءاكبلا هيلع باع دقو عيا عمس ال لاقف البق ولست أ انوحر اهيسام واق لا ناعأ هدم كل يام ْ

 تسسلم 2 :
 (1) ءانق نطام- تارفز نمو * 2 نك تح ه ادك أوف

 ]تنبأ ذا يدنع كي. غور * دينعمملا .كلعأ  ناشترأ

 ءاَن تافئاكلا سوفنا امو * تيف تنأ لا ةكرانأ

 عيبطم الو اهف عماسإ 0 مكمالم نم اولقأف نيب سيل يب يذلا نا لاقف موقلا ىلع لبقأ من
 د 1+ وأ نأ قا دبع نع نابزرملا نباو بيبح نب دقعو ىمع ( ينرب 0 لئاق كلوقل |[

 نردطا لاح نع هلأس هنأ يرماعلا بيحت نب حابر نع باد نبا نع هيبآ نع ٍحاص نبا زيزملا |

 و نبا هعيبر نب يداه نب ديل يده تنب ىهو شيرألا ين ن“ ه ىليل ل ىلااو

 نونحلاناكو 3 6-2 ا نياضلا دالاثعو ماج 0 00 اا ايلا لا 0 0-0



 هدم

 سنو كلذابهأتف اهترايز ىلع مزنعو اهلا ايصفدل تتعنو اهربخ هفابق نيبابص ءاسنلا ا ا
 اهانأو هفيسداقتو نسح لحرب ةمي رك هل ةقان. لج راو هدع ناك انبط سمو هت لجحرو هباث لضف

 ايم داو لول امتداحو .تتداخ ايلا" سلجو ةعسملا تنحأو مالكا تدرف ملف
 اهلا انوش ةليللوطأب تاب هلهأىلا فرضا اشما كج كلذ كلا مف هب بجسم هبحاص ىلع لبس |

 ىلوالا هتلبل ئ لوط تايف هإهأ ىلا فرصن ام يَدأ ي - اهدنع لزب ]ف م ا ملا داع حبصأ اذا يت

 لوقب اعنأف كلذ ىلع ردّش 1 ضحغل نأ د

 عجاضملا كيلا ينته ليالا ىل * ادب اذا تح سانلا رات يراه 3 ا :

 عماج ليال مطاو ينميجيو * ىتلابو ثيدحلاب يراهن يضقأ |

 مياسالا نيتحارلا يف تين ه8 ةحب كتم ناتلا يف تن دل "007 3

 كريو امرايز مادأو لاق ورم نع يطسولاب لمر سول هاربال ءانغلاو ليوطلا نم هضورع ||

 يسمأ اذا يتح م هراه اهدنع كاز الفت وويل ىف ابمتأ ب اهريغ هيلا ثدحتتف هاب نك ١

 كوش اكن او اممريطتف ٍءارسع ةيراح هتيقل اهزنم نم برق اءاف امترايزديرب مول تناك جر فرضنا

 رس لصولاو ىوقلا دحم * ىرج دقو ىلا لدو يج ريفكو

 رصاوالا هيلع تذج 'ىرما لدول #4 ىلا اذا مارملا بعص اضعلا عيدص |

 عرالتلاقف ىكو هناكشاو اهدهعريغت فاخن هنأو هقل نم هتريطو هتصقب امدح دغ يف اهلا ا

 جالو ةموإ ب ةشب امدح اهدنع لزب لذ هللا ءاش نا ادبأ كلذ هللاو نا ىدبهع ريغت نه هلل شاح

 لعشتاقأو هنع ثضرعاو ايدك لقأو يس ناك م اموب اهءاش هبلق يف اهل عقوام لثم اهلق يف هلا

 يف نإب ي ادا ز> عز> فضل او اها هماق يفام مآ ناو هتنحم كاذب ديرت اه .دحم هريغ |

 تلاقف هيلا ةرسااك باع تلقا هيلع تفاخ اماف هيف فرعو ههحو |

 ناكم هيحاص دنع لكو * ف سان ربظم انالك

 يىليذلا نم 1 ىدنع كلا ىذلااو كنحتمأ َّنآ درا امنا هل تلاقف اماق يفام عو ع ير

 هرك أ نأ الا تولإ قود دن كا وس الجر اذه يموي دعب تسلاج نا ادبع سا ىطعأو ل
 ١ دع هرقأو رو قئاثلا دع نم وهو هنع تفرصناف لاق كلذ ىلع |

 َلَهاَالَو قياما رالاو م. © .ةل تضم ا كرا اهل ره ند اغأ

 لحرلاو ةيطملا الا بحاصالو * يتيصو هس ملا يذفأ دن كالو

 لبق نملح نكي اك لحو * اهلمق ع نك( ىلالا بحاب>اح

 اهبطخ نوثحلا نع ىلل تيحح امل لاق يتعلا نع ءانيعلا ا :,ع ةمادق ن رفعج وبأ (ينرخال ع

 نونجلا نع كلذ اونخأو هوجوزف رسوم فايق ينب نم ل>ر اهطخو ابلهأ مب ذرب مم ةعامج 1 5

 سكعملا عقواك ياللا يندب ىلالا ءيجيىلع ادهاش حيضوتلايف ملح نبا ةدروأ تيبلا اذهو 0( ا
 0 , وارق هتك ةنهاولالاو حيرصتلا نم ها هيلع ثن د ري وعللدا

 يل يلا 8



 ْ : لاقف هقّمح مل هنم فرط هيلا يمن مث

 ريصإ رودصلا ىنخن هب يرو * اهتلهب>ام ةوعد ىهلاتوعد

 ريقفل ينأ ينم رقفأل * العلا اا يدي تك نا
 0 لا داي ليت * تجوز دق نارا الاتءاشدقف

 اهلابح فيقث نم الا عطقت * تحبمأ ةيرماملاى ليا كلمتالأ ًاضيأ لاقو
 اهلام لق الا ماوقا لاملا اهب * يغتباو ندئلا سس حاهوسبح مه

 اهلا نيعلا ةريسع تلج ا * اربلا نم ردك سلو تقتلاماذا

 تتسوص هزواح اذا لوقو اهيلا تفتليالو اهنع لأسي الف اهتيبب رك كبح ول

 بيبح ىلا صخش هلخ ناو * اا يذلا تيبلا اهسأ الأ

 بيقر كنمرهدلا ىلع كيفو * اهاخ كترزو ًاقافشا كتر

 00 كا يف روس ءويب © ايلعل كنف مايالا نّعتسأاس

 لاقف ىنقثلا ىلا اهلقن نوديري اهلها نا هغلب و لاق يلعس ولاب ليش ينا' بيرعل ءانغلا

 0 هتسوص
 حاربوا ةيرصاعلا ىليلب # يدغي ليق ةليا باقلا ناك

 0 : حانحلا قلع دقو هبذاجي * تتايق كرعد اهرغ ةاطق

 د رخا ليقث فيفخ هيف و قحسا نع اها رحم يف ىطسولاب ليقث فيفخ ملانبال ءانغلا#رفاولا نمدضوىع

 لاق ىنةثلا ىلا تاقث ملف لاق يماشلا نءاه ارحب يف يطسو لب لمر مههاربال هيفورصنبلا يرجييف قاطمناماسا
 عزان ا نيبلإب امد ةادغ * عفاودلال رك فوم رط
 عزاج رادلاحزان ب داس رج 0ك قارفلاب اعل هافاحش

 عئار كلبق نيسلاب انعار دقف فرصن اذ رمالا نييدقالاتاقف

 ينافبارىع نم ام 0

 همولا بحال يلا رب م

 هفلإ دعب نم فلالا ىءانتيدقو

 عقاو 0 تريذخام تيبس

 عناق ان رم اعلا ليد 0

 عداص نيلعي الا نيبامعدصيو

 ةبوح تيم نيبلا ةادغيناك

 ا

 اهناك ريبعلإ م 0
 تصدواف كارل اداوم نلمح

 عراشملا 4ع لع تدس مط رح

 عقان وهالولوذيم ب رشلا الف

 عقارب ارملا املع تييجالملا جاعت

 عمادملا نويعلا فارطأب نه
 عضاوألا اهتم نوجلاو اهنسابع * تبباشت تح رادلا عبر نضراف

 الا رلالودس تضاخو# باج لك نمر وحلا نامح تحو

 عدار نينارعلا كسمو ريسع #*يرجحدقو رودحلات«توتسا املف

 نت

 نت

# 

# 

 عنام نيبال هن لف انامز # مهنفلأ دق ةزيحوأ'وه نم 5و

23 

2# 

# 

0 

# 
ِ 
 ا



 (ا8) ْ ثا

 عتامرملاحفالمويفيصلا نم ** ادبدقف لاما وثح ناب نرشأ
 عماطملاابنع باغ تارصقم انب * ترشابت لولب انقل املف

 عداصتست هما لءشلاعدض دقو د لدم ىعم دو يباحال تاق

 علاط سمشلا نمنرق مآ ضار 0 باوباب ىليلا 0 |

 3 مهلا ن نع ىرمعلا يف ندح لاق سارف نب ميطا مدح "لاق قارولا نيسحلا 0 يسيع(ينرخأ »|| ٍ

 نب دايز همع نأ هعم را نأ فقوملايف لحو زع هللا اوعديل هب جح نونا اب أ نأ يدع أ

 اضيأ ككسام اذه ا دايز هل لاقف سب فقوف يدا لع وعدت ةبابخ رف محازم نب بك |[

 لاقف ةقفرلا قحان انيرشأ
 رذاع لجل كرذعي و تك #* ةمامح داو امه تفتح نآل

 رئاط اننا نر :-الا كل جاوف 0 يحضلا تاعامدعل رح قاس تعد

 راء للا ةنحج سم يفح.دلاو يحضلا يمن

 رضاحةءاشالالوتنم عزل اوأ 5 55 نك نكي ناك

 رئاستن أ لوفاوراسدق يما يرأ #* اور يملا يأر ذا دايز لوقب

 نطانم ىبآ تالاف 3 * يجاح مداقتلا لاغ ناو ىناو

 ينَأ نب رفعج نب ىسوم ن نع يركلاسادع ن ؛ دمع نع ريزلا نع رهزالا يلأ نبا (ينرخأ)

 تان رك نأ نبانع رفعج نب ىسوم نع يورهلا نع بيبش نبأ نعىمع نر رم

 امولهال (معْنايعري نايبصاهو ىلياو نون |ناك اعيمحاولاق يبتعلا نع يرمعلا نعمييبلانبا نع نايزرملا

 اذاف هب 3 للا كتالد لاف ناك شحوبو هلقع هذ املف دايوتلا هل لاقي اهدالب يف لج دلع

 يحاوت ياي قح - ههجو ىلع ماهف شحوتساو أديدش اع زج عزج هب ل وه فيطب ناك مايأ ورد

 نم دايوتلا نأ متن يباب مهاقلب نيذلا نال لوقش 0 الا دلب ٍيَأر هلقع هللا باب اذاف ماشلا ||

 ىلع ىضمف هماف اذك محنب كيلع مأشلاب تا نر . تبا عاد هل لاقيف ماع ىنب ضرأ ||

 دابوتلا نع مهلأسيف ا اموقواهركشاادالب يريف نبع ضرأب عقي تح مجنلا كلذ وحن هيحو |

 َىَح كنذك ناو , الف اذكو اذك محن كيلع صاع ينب ضرأ نم تنأ تاك نولودف صعاع نب ضراو |

 كلذ يف لاق ه .ار اذاف دابوتلا ىلع مد

 قاد نيح نم رالي ربكحو #* ها نيح دابوتال تشهجأو

 يناعدف هنوص للعأب يدانو # هتقرع امل نععلا عمد تقرا

 نامز ذنممرصلا كاذبيدهعو #* ةريج كلوح ناك دق هل تاقف

 ناثدحلا ىلع ىتيىذلا اذنمو * ممدالب ينوعءدوتساو اوضملاقف

 ناعمتجم نايحلاو كقارف * ًادغ ىرذحنم موبلاوبال ىناو
 * نالمهتواماحستو احسو #* ةميدو البوو اناتعو الاس

 و ييسر ول يو سس وعل

 1 ا 1 5

 تعي يايا 5 فر ايس نات ار د

 ريد جو و جبت 8 0 ا

 ير
 ةيكلكوا

 لي ةخل جوجو كدب ب حححع

 بس رم

 يي

 د 01

 : :دنقي

 نة ىيصمل77777777077ت7للللاالااا
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 1 أ دقو 0 عزشب يل كلل ؟ ىومم كلذ عم وهو هريغ حك ناسنالا عزف نأ شيخا

 || مسو هب هيلع هلل ىلص هللأ كونو ىلا انشوحف ن .ةاكهأ| اب كاط ثيدحلا يفو شوج هب هلا سشهح لاش

 ” 00017 07 نإ نع نع ( ينرحا) ةشهجا او ىمفقتي تشهج لاقي شاهجالا 5537
 ّ رمل لاق ا لاق ريثك ٍك نب رفعج نب يسوم نع يورقلا يسوم

 ايل يضقامالو ليا يف هللا يضق * يذلا كلما آل هللاو ال ياخ

 اننالتبا 00006 ىلإ الهنا * اهحن نالطبالا يريمعل .اهاضق
 ( لاق ) صرب اه طاق ال هنأ ىيصوملا قحسأن ءنورهنب نوميم نع ةظحح ( ينثدحو ) هلقع باس

 ]| ةليل يف ليلاب حيصي انام عمسف هبا عم ريسل نونا ناكو روك دما هريخ يف رفعح نب يسوم

 هللاو ىلب لاق 5 تعمسام لاقف توصلا اذه عسل امأ هعم نم م لاقف كلذ مو 1 ءاملظ

 كلوش أفنأ مث ىلبلب كتم فتاه

 ايدانملا ايست ىصقالا | نم ترسسأ * ةميلك ىحاص يندأل كوكا

 ايلابح لاك نأ ىلحر عناصأ # ىتتيأر ءاضفلاضرأيفترساذ ا

 0000000 ا ورلا عراب المش هل نكت ناو اثعب تناكاذا.ًانيع
 اال 0000 1| ةطلط نب نير تلقا لاق يسوم نب نوره يخدخو بنيش نإ( لاقو )
 لوقي ثيح نونا حا قلو نوي * رقلا انباهأ لاقف تافرعو ةكمو ىن« يف ًارعش لاق نمت

 يردي امو داؤفلا ناز أ جيف #* ىمنم فيقحلاب ن ذأ اعدعادو .

 ىردص يف 31 اوال لياب داع * اعأكف اهرنغ لليل م ان أعد

 هل اندشناو ١ لاق اذه ريغ ونجم ىور له هل تاقف

 0000000 د20 تاسسلا ةيلع * .هئاكمت ًارييت يبرأ" ىذلاو امأ
 006 (ىاوح تسلا ن نفك حيلط * ةرسج لك م اولا كلم اهو
 ند نيبحلا ضع ذآ توملا انآ < اهحأ انو لل نم تدع فل

 - نردد اك اعورع لوب نك تب >6 ىلاق هبا فا داع نع كيرم نإ دع (يرحا
 «.٠ وص

 0و رم اجا لو ع ةنك اهل * ةيرماع هبحالا باقلا يبأ

 ١ رضا قرولا اهفارطأ ىف تينيو# © |مينملام ادا ىدت ر يديداكن

 نعذامد نعيعازلا مش اه ( 0 ) ليقث فرفخ قدحساله ف شح قو لوأ ليق”بن رعل ءانغلا

 ا نمل طغت مهمهركف اهموق نم ةعامح نوذجلا ةيحاص ىلإ بطخ لاق دمانا

 كلذ يف نوما لاقف | م جرذو اهجورف اليج ناكو هتيضرف

 اهلابح فيق* نم الآ عطقت * دش رنماك يلع بناالا

 اهلام_تحاست ماوقأ حير اهم يغتباو ندبلا سحب اهوسيح دف

 ايلاتحا لل ملكت انل يندب #* اهاملعت ةليح نم له ىبيلخ



 اهلانيشال ةجاح غاب لوأب * ايلف اهاملعت مل (مّثآ ن2 1
 2 ا فيص ةمامغ د اهب اودتغا نذلا تكرلا ينل 2

 اهل ١) مداخلا فا ١ تم اودغذا.٠ نس وج ليم يضفعت رظن

 اهلايز مث فالآلا ة

 اهلاح نيعلا .ةربع 0 سبيلا اهب * يلتعت يهو اهفلخ نم تنفتل اذا
 باع نب اههوش جه نر جالا ةقاشب ٌ

 || ملاح نب دا رصن كَ نع ىل ىحي ْن دمحأ قدعنأ لاق شفخالا ناملس ن. ىلع( ينرخأا) ا

 لاقف نوئحملل دريملا ار 1 و لاق ع

 0 , وص : آَ

 بيرق كيلا يشدملاو كارك ذب * ةبص سفنلاو سفنلاكنع سبحاو
 تيرم ترتب نأ كمرحأو © هلك كانوا ا
 تظن كّنع سانا 0 تكو * ةتمرتح ايتن سا
 بيصن تديحام ىنم ىهدلا كال * لزيلو تلعب [تتشواف

 بيغلو هب يدم 5 هلو #* اهلك ر 1 رسلا ننس يدذلاو ام

 بوجح ءافصلا نالخ نود اهل  ةلخ سانلا ىنطصإ نك 3

 نبي را 00 )هيلا ىح لوحتنم نم هنايماشبلا لاقو لوا ليق حرس نال هنا ملا »2 1 1

 دمع هب ينرب> أو ىلسوملا قد خ٠: د> لاق ىرانيدلا بلاظ نب ده نب ندى :؛دحلاق ءالعلا نأ

 نك ءناماسنب كيعس ينندح لاق هيبا ْن 0 نب 0 ىحينب نيسحلاو دنيز ره نإ 9

"| | 6- ١ 

 ءاسملا انرظتناو انأيمت انحبصأ املف ةلبقما ةليللا يف اهلا كب يضمأف كينآ نا اهتدسعو دقو تننظ | ١

 نهاد تعمسفر عقلا قون لل ا 3 ىنمن نييرق نم ىل قيدصو ان انيك ا
 كعمىذلا اذهل لقلبك ايتلاقشينم تندف وهوول ا 0 ابل تلاقف وهوهأ لونا

 مس ىَد مايأ الو 0 9 ةدئاعب اخ يف كنلايا تسيل

 ع بجأف ىلع كرا يف ١ عطق هللاو دق َلاقفا تعيس كنف حل تاقؤ 31

 تلذنيفنلاابل اموبتنطواذآ: # كيصم لك عااشلا 5
 ةيريوج انأ اذاف يرنم ىلا تيضمو ةلزلسم ىلا قفلا يضم نيشرط قرم اك اذإ 0

 مث ةعساو ًاراد تلخد يتح اهعم تضف كوعدت اهنلك ىلا ةأرملا ىل تلاقف تفتلاف نادر 4
 امحرطف ة ةبنكف ةداس 0 ةيراج تءاحمت الع تسلك ةداسو ىلتنث دقو ريصح هاد تربع ش

 هظاغأو 30 ظفأأ ناك ام ت تلق مال أ تنأ ىل لاق املع تساشت ةأرملا تا م(

 كعمناك ناسنا ن لاا قل هلا قاخام 0 تلاق مث 0-3 هريغ ينرضحام اب ايا تلقف | ٠

 ذأ لعو 0 ا تلقف ءافو كلذب عقب نإ مه تلاقف ناله هنع كال نماضلا نأ اهل تاقف 01

 كيلا لسرتس اهما تننط لاق كب ءاحام تاقف 3 فلا اذاف تفرصناف ةلباقلا ,ةليللا يف هب كيلا :

 ىذلا ناك دقو هل تاقف ك راق 0 اهدنع كلا تنل اربح كل دعا 2 َكْع تلاحو ظ 18 ش



 1 راذلا كل 0 0 آر نإ امامأ تضف انل ءراظتنم ةيراحلا اذاق الأ الحر لدللا ءاج املف
 1 0 تسلحو تش دق دئاسو لع انييلخ ديت و دعا دق نيلحعو ةيط ةحار ادق مسالا (ٍ

 كس وص تلاق مث يلم هتبتاعف هيلع تلبقأ

 مولي كيف ,ناك نم يب تمشأو * ىنتدعوام ىن لدن ىاذلا تنأو

 ملس تن تفأو يعرأ ًاضرغ مط * يناكحر م نان قتزربأو

 5 مولك ةاشولا لوق نم يدلحم * ادب دق دلجلا ماك, لوق ناك ولف.

 || لاقو هنجي مو قحسا هرك ذ لصوملا مهارب اا انو ةنيمدلا نب ةأرما ةنمآل تاسبالا هذه

 5 بوققعل الآ يداولا م 0 آل بسب لو ليقت فرفخ بتارر ء هيفو لمر فيفخ وطه يماشطأ

 لاق مث ةهنه ىفلا كيوت تتكس م لاق
 ع بحمل اذه ضع يفو 23 ن +الو تعوردغألو تردع

 5 5 00 لا ىلق ن“ 10 ترم دوا فضا كج ج

 : تلاقو هك لع تاقأ 5 0 2 هن زمغف كيربخ دق لوقرام عمسل 0 تلاقف ىلإ تتفتلاف

 تس ورع

 ان ذا للا تمهرص البف 23 يتيم تدح نيح 0 تلق اهاح

 0 ينأر ذاو باصأ 3 هتئءطق دق يذلا ل ملا يوق نم و

 0 يذلا لثم ىلع تسلو * هتف مرصلا تنذا اكل و !

 لاَقف ورم نع يلعس ولاب لرأ ليقث مهأربال ءانغلا

 بيطت كنع سانلا - تدك ود # هلم رجا تل ىسش تلعج دقل ْ

 ظ ّللاو ال كسفن تباط دق وأ تلاق مث تكف لاق
 1 دق تلاقو ل ةفتلا مل مب ريخ اهدعب كيف أم

 : 1 4 ىنب الو كنامضب 2 5

 ١ نوذدملل ريخالات بلا اذهو كْنَع

 ظ اا 1 دلو
 ّ د ند سلو

 ةرادمز لورخا

 ف
 م

 ١) نونجلا رابخأ ةقايس ىلا ربخلا عجر هلوأ يناثلا ءزيللا هيليو لوالا ءزجلا مت 6



 2 8 ىئابصالا جرفلا ينأ مامالل يناغالا باتك نم ل والا ءزيللا ةسرهف ين>ا

 ةراتخلا توحلا ك0 7 1

 هبسلو ةفيطق يبا ريخ ٠
 : هه رابخا 1 ضع و كيعم 1 0

 هبسلو ةعيبو يان رمح يحرك ١
 - ْ هيلو ميرس نبا رابخا :

 هبسلو يعرتلا راح ١





 يناهسعألا جرفلا 0 مامالل

 0 5 ىلاعت هللا همحر

 6 م 3 0 ا
 0- 3 اءزج نيرشعو دحاو ن. ٌؤزَ> ين وهو »

6 
 م مب ريبقبم هم ظ
3 : : 02-6 

 0 6 ) 2-5 جاحلا مرتحا ةرمضح باتكلا اه عبط مزعلا (
 نعم :
 مم : 0

 8 6 نيماحشلاب رجاتلا يف رغملا ىماس يدنا 2

 2 ( ةيويدخلا ةناحيكلا ةفدق ةكنالغ لبق
 ىلا 3

 اي حجه ىيبكحشس د

5 
 < يي

 0 ( يطيقنشلا دمحا خيشلا ذاتسالا حيحصتم )

 رس عي عاش قتلا قرط



 . 3000 د ل عار
1 20 0 

 أ ١

 مير راسا :

 000 د ارابخأ هفاسسلا ىلا مجر

 اوزاتجا 0 شا طهر نأ ىدع نب ا نع يرمعلا ن ع ىاركلا-انتدح لاق ا رخال

 هلهأ لدعو م ماملالا ىلع مدع مو ليل لهأ تايبأ ىأ رف ةعل منعح دقو لك 3 مل ةعجن يف ا

 قراحلا لاق زد هيد كلل

 : قئاشل هيلع ملا و ترض 0 !.ةلا 0 نا َِك
 0 ردعل

 قااحو لهس نيب وفها نيس د قاعم ىليل قلا ملاذا 1

 قطانتلا امف يع موسر 1 #١

 د

 00 ول ين | ىلع

 ا قلل نإ كرمخل

 قئانبلاصيمقلافار 0 مكبح 0 كا ىلع مضي

 كروص
 )١( قءاك لينا اواوقنأ يوس « اوندح نأ نوشاولا يدع ذامو
 قالا كنءفصت مل ناو ىلا * ةيديح تنأ نوشاول ) قدص عن

 ةظحح رفعح نب ا 6ينرخأا ) نعيج نع لهر ةماعدل هيفو اهبعماح نم لد ل اه مخ ءانغلا

 كاويش اهدييفو ليقع ن ماظ راح ىلعىليل تلخد لكلا نبا لاق لاق سطلا نب ل ىنثدح لاق

 تلاق وه نمو اهراح هل تلاقف كاوسملا اذه ىل يحل م هللا ىقد 20 3 تست هنو كاني

 قدتانأ ريغ نه ا ين٠ قاع دقل هحنوتلاةف لستغت اه اش ت 3 3 * تكبو حواملا نب سنق

 اطوق نوح غلبو لاق قدص لب هللاو ال تلاقف بدكم يتفص يف قدصأ هللا كتدش دق كلذ

 لوي أهنأ 9 6

 ابر>الزتم اثيغ نزملاّوس تلاق * اهلي انك دقو .ىليل تين
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 وهو ةيربخ نوكت نا لوصوملا اهب لصوي ىتلا ةلمجا ىف طرتشيال نء هبدهشتس تيبلا اذهو )١(

 ها ةلوم اذ تسيلو دحاو مسا اذامزا ىنومشألا لاق لوؤم



- ٠ , 4 3 1 2 1 

 دا 0
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 ابضقلامسوملا كارأن مانا يدهب * هب شب ا بكاراذبخو

 ايل اااهدنع تقلاف تمحتسا ل + 1 امون: اعراطل تلا

 اذك مأ نونجلا ةفص تقدصأ * ةقداص تلقالا هللا كرمي '
 تج وزال هرابخأ يف رصنوبأ لاقو , ذك مأ نوذيلا فصو اقد انسان يورو للاكل 0 1
 جر قمو لاق ىلل عيشب نم 0-5 رخخ آل لوقي اهموق نم الحر نونا عمس ىنقثلا لجرلاب ىليل ||

 لاق مث يف ةليالاوأ ةوح اخ لااا

.: 

9 | 

5 
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 : هس عرض

 حارب وأ ةيرصاعلا ىلبلب * يدغيليق ةليل باقلا ناك

 : حانملا قاع دقو هبذاحن #١ تنازق. كر د اهرغ ةاطق

 ن تم مهار 1 كسل َلَمَو هيشو ورمت نع يس وا ليقث فريفخ عا ءانغلا |

 شايع نب هللا دنع ىنبدح هريخ يف يدع ب ميطا ) لاقو ( ماس بل ليش فيفحخ هيف ش مدح لاقو عا

 انالاثر طملا ا 00 عيب ريف ًاديدشا رطم ان رطم لاق صاع ينب ند لحر ينثدح لاق ينادمللا :١

 0 ًنئااح الحر ترف يداولا ىلع نوشع ىءانلا جرخ وو ىلع عبارلا م وبلا ىف اح مث 1

 هسأر عفرب مل تن تك اسوهو الم وظ هتلكو هتظعوف يكس هدو سلاح نون اوه اذاف هلدصقف هدحو ا

 هقرحو ادي ءاشاأل نيزح توصب يدننأ مث ىلإ ا

 بوىع يتاقم ند هل تِضاقَو 2 يي رجذ |ليسلا يناكبتساف معلا

 بسرق ةنق تنأ داوب نوكي * ا تنقأ نيحالا ٍكاذامو

 بيظبف مكيطال ولت كلا تلا ذاق لوا اننحا نوكي

 نضع كاه رد 0 الآ 00 أوراد رع ل

 *  بيحل .هلا ل ناو ىلا * ىلا نعا نم درفلا بتكلا نآو

 كلح 1ك ملا ب رطب و اسمح 3 00 اذا ايندلا ْق ريخ الف

 ءانغ هيفو ةديصقلا هذه كلوا ع

2 

2 

 بوبذ هلا ىنء هبارحمو * 4 ىذلا تيبلا اهيأالا

 تقر كنم هداا[كيلعفو * اها كتر ك2
 تال كاوه:يف رورس موس < 'ايامل كليف :ماالا تفطش ْ
 هللادعلو 1 ليث ب رءاامفو نوندملل انبه تءورو ةيوص ل نب ده رعش ف تاسبالا هذه | 0

 ليق' فيفخ عملا نب دمحالو ليقث ينأ سابعلا نباإ] ٠
 بيرق نهو تاجاح سفنلا ىلا  تدعإبو ديرطلا دارفا تركو 0

 بررقوهو مالا نود ىلا نأ تن اعرل قبل نود 5 لاح نيل



 مر اا رطانللا "فرش لع + ارا اذأ قعح 1 قدنمو

 000000 زار لا نبا كبانأ * انرص ودملا تمثأو تددص
 3 نب ىدهم انيدح لاق ينالغلا اب 5 نب دم انندح .لاق يعاز .آلا دمع نب مث اه ( 5 (

 2 اهقلو الحار ىليل 3 فاداصو هشح ولا ىف 9 نود نأ ا يب ئاشم ضعب انثدح لاق

 بالا اوحسمو هوذخأف ة ليل يح نم نايف لبقأو ههحو ىلع خب رخو قءصف داع اهف رعف

 اذ_هاما تلاقو هب «نأرالبتق رف ةفثو هل فقن "نانا مهوودص ىلا ا ههجو نع

 :مالبلا كل اع ارثم قل دل ىلوتق سق ىلا يه ذا اه ةمال ةنالفاب نكلو هب حضتنأ نأ زوختالف

 3 اولا تضم هم ىسفنس كتقول ثئاد ءافشملا اليس ولو هيف أ 0 :نعا كل لوقتو

 ناو تنأ ناودو يل دنا تابده اهل ىلوقو ماللسلا اهم ا مغ ءالاتو سلحو قانا اطوقب 00 هيلا

 لزج اكناو م 9 مث اليوط ٠ ءالبو امزال اند تاكو دقلو كردي ىف ! يافوو يتاح

 دادف اهلوانت 2 كلو تر 5 * اهؤوض سيلا يف ناحاللوتا

 درباهح ا ورأ بيط نم ء ىدك ىلع * ةحفتب اهنم حرلا انتضراع دقل

 دراظوا تاود ىدتع امو ةانآ تصح كفو لع ا تلراق

 ا 0| نرءاتاو ىودش + ةلوع لهأو ئدبالا بقأ
 0000 ام لكررا ىل تعالو © ايا ىلظسلاو ىلا الا قب 5
 دقنالو نيذ كلم باوت كلا * قبغرو ىعاطقنا ىف ىلام ياندا

 دعولاه لق نع بوركملاةب رك الج

 ؛ ءاقشلاىف يدح لثمالو *

 داح الود دن> نم ناح اذا *

 اعرف ادعو تنأ دعت وادع

 : 1 لك نمباغا دو دود> يف ع

 نونا نع تريخا قداسم نب لفوت لاق لوقي يدملا و 0 نعول نا عال ب دحا رع لاقو

 0( « داثم هادانذا ا ةيرعضإ - نول هقول فاننا

 باه مودم ووفق 0 د ل مْ هلا 0 عل

 باد>ا يو هدم ذم مايالا | ان *يدبت سبل ن يوه كتكرش

 لفوت هد>و را هلري مى هشدوب تاس اذه ناكو 4 لع يثعو اعلا سه 3 لاق

 نبال ردنالاو دهع هل انل امو شحوب "ىلا ل اف هنع تلأ ف ةيدايلا تمد ليو لاق قدحاسم نبا

 هك اراب نحاذإ يماةب<انبتنك اذا يح 0 0 را 0 1

 يناحصا بدعق ةك ارالا كنت للاخ ٠ نم“ ير ا ١ صخش اب 1 ءأ نما عب ,طق اه م اذن دق 4مم ظع

 يبان نم تقتلوا 21 نع ٍتازف هنع تيرتعا يذلا ها 1 تف سعو 0 هتفرعف كلذ ن

 ىلعو هيلع تفرشأو اهالعأ ىلع ترص ردع ترخرا كار الا تنتأ ها تلا نجر حو

 كلت 1 0 ير وهو ديدش لمأت 7 الإ هف لعأ دك ا _ هبحو ىل م ىلدت دقو هب اذاف ءايظلا



 ارسل 7 نط 2 ا ا ترا "ا 1+ 2 2
 4 0 كيل 0 او ا 1 6

 1: اين 5 هيل

 ءش نم تدب 21 هسأر عف نا

 ام 6 انشا لان مك ريو تاك لإ 1

 كلوش وهو هنود نس>و هئمغل نس ىس يس ١ م اهدشنب ةديصقلا ىاب يف عيداو ءايظلاترفنف

 3 ةبابصلا ا ا عزو * امعئاط نسال نال 5

 اعدصت 0 ْنَم 0 نع لا م تا 0 ركذاو

 اعمدب كينيع لخ نكمل و كيلع * عجا ور ىلع تدساف

 امزعرتنا نذل نميناولا لصوب < هنالداع صدق 0

 اعاطتلا تارظاتلا نو_.ءلا هلا 0# تعرم أ نبءادرلا يف يثار اذإ

 هلوشب تاثمتف هيلع ايشغم طقس م لا | /

 رانا دقوم الاو ماقلا الا * تسرددق يملا طةسييلياراداب ظ
 راد ىلع وا هففو فوه يف * اذك 300 ىهدلا أتفتام

 : ىرايلا ظحوشلا حدق تحاك * اهكرك ذ ذمحللا دعب كءاظع ىلبأ ا

 تتدخحا ام هل :تلقف ناش قءاسم نب لفوت انآ تاقف للا كايح ل نم لاقو ىلا هسأر عفرف" :

 لوش يندشنأف اند كيلا يف يدعب

 اهنوزاال 0 هاح نبع ىلع # اهريسمأ ىلآو ىلاتبجح الا

 اهرود ص ىلتنمحاهوبأو أ * موب لاجر .اهف يندعوأو
 اهراشأو اههر ارنا نإد اممحأ ينا رع مر

 لاق ىلع نب نسحلا ( ينئثدح ) اهعم يدش اهةخل يتح اهرلآ يفودس هي ماقف ءابظ هل تحس مث : لاق ْ

 صاع ينب نونحي لاق 1 لاق لكلا نب نع حابصلا نب ىلع ينثدح لاق دعس ينأ نب هللا دبع انلدح |
 اسالتسأ 0 0 32 * اه ينالثياو ىريمتا اهاضق .

 ةليالا كلت ذنم شد وتقهلقع س احاَو 0 مولا و هللا ءاذآتل طخعستأل 3 ىليلل يف يد 1

 توصحلاو و هراعشا قدا ع تلا اذها اهف لاق ىلا ةد.صقلا هذهو هبجو ىلع شحولا عم بهذو' 1

 كلذ نف اهيف ينغي تايبأ ةدع نبا ميفواهنم ايه نوخلا راخأ 1 رو كلا ع

 ايلابللا دعاالارهد تشع دقو * ة دنع هلل ىلابللا عا

 ايئارو ىلدملا ناك ناو ىبهحوب * اعود تسع تصد أ

 ان وادملا سطل اغا جدلا د وك « اهبح نكلو كارشا ينامو
 اناقه لقاك هيشأَو * اهمسا قفاوام ءامسالا نم 0 3

 يف ز.٠ناعا فيفخ جْزه تانبالا هذه يف ّ

 تسود



 0١" ءكاافيملام اذا :نيلل * كرم ها نأ يا نحو
 ايمارملا ىلياب يمر“ يونلل اق * تضقن ادق نع فيصلاروهش ىذهف

 " قحسا نحل ىلع يسسعذابلا ريمع زوجت هتمنص لمرلا نم نحل نيتيللا نيذه يف

 || هنأل غي نالاىلانحللا اذهو قاحسارابخأىف ركذ دق ثيدح هلو * ٌتارو داغ لاملا نا يوامأ *

 0000070 لا دك تايآلا هذه ىلع لك لذ قحسا نك وه امناو نسانلا يدبأ يف ربشأ
 «© وص

 ال1 دم توم مح لعاب رادو * هترب ةما علا نئأو ناك ولف

 ايلابح ىليل ميرصت يف ظملا نم * مهظفح هللا نسحأال مسيل اذامو
 ايلا اةريعإ | هلأ ته. تش ناو مع يقم لق نا يذلا تن ف

 ا لرألا تيكااموصن ا ئرا# يدعالو قيدص ندام يتلا ثنأو
 00 ل اللد دحيلو * اهر وزأ هلا رسل ورشا

 ال ل قا ور عاسأ 4, يتتيارءاضفلا ضرالا يفترس اذا
 را دل ناو نع تناك اذا: نع
 11 وقاد ةاينالا نما ىحأ

23 

 ايلامش نع يوبلا ىنعزاني الامش
 اينادم هنم ناح وأ هيضأو

 ايقار ىهدلا اها ينلأ ال يناو * ةيقر رحسلل نأ الا رحسلا يه
 "دا هنفو نونحلل سمن, عا دقنأو

 رضخلاق رولا اهفار 10 تنبو * امسملام اذا يدنم : يديداكت

 ورم اها يلو ورمع ةينكحابا * ةيرماع اهبح الا بلقلا أ
 هر دم ( ينربخأ ل تح قحسالا هانا يعاشبلا 1 لوا ليش نمل ءاقللا

 ىن نم ةعامجب يندشنأ لاق ىدع نب ميطا نع هيبا نع قحسانن دام اسدح لاق مهزالا ينأ نبا

 تايآلا هع هانرو هربق ىلع رقعف هشثحونوهطالت>ا لبق تامو هانأ يثري نون>ملل ليقع

 رك ني ناالجملا يذب 3 يتقان حولا ريق لع ت رقع

 هيك ارسمالابوشامدغةادغ * ىنئاف اريقع ينوك اط تلقو
 هبراشدب الت وم اذ" يسمالكو #2 محار .نباي هللا كندعس الق

 هبراض» لفتال ًافيسو دالا يطعمو داحتلا عالط تنكدقف

 الك 1 نا ده نع يعالسا نع بيبش نب هللا دنع انثدح لاق يلهملا رصن نإ سح ينربحأ )

 يف طي سلاح وهو اموي هب م نوذجمال الخو اخأ ناك بكن هدا نم داغر نأ ى أب

 | ركتا وهو هيلص و هظمي و هنطاخ لبقأف هدنع نلجو هيلع م ىصحخلابث يعي و ضرالا
 او يالاكل امآأ ىحأاي لاق هايا هباطخ لاط املف هنف وهام هرمغ نق ركفم وهو ناك اك هديب

 كلو للا كرتعم لقعلا بوهذم ىرت اك يناف يترذعاذ نكت كنا تملعام ىحأ اي هللاو هل لاقف
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 سل وص

 يغش هاف كم ن0 ي وس ثب دحلا مهف نع تانجو

 ,ىلقعكدنعو تءهف دق نأ * 4 قد ميدأو 1

 كلوش ا اف برات هناخو عيب رلا م :انأ ف تاون نارك سم منيبلا لاقو وهنا |

 بيح كافح ما افلإ ا * ا.كاب كلام كيلا مامحاي الأ

 بورط نوصغلا نيب يحضلا فوته * تعرت ال قوشلاو يوطا كاعد

 بحمو دعم لكل لكف *« اوصا نذا دق ارو توا

 صعأع ينب نم لاعب يللا ( لمح نب دلاخ لاقو ) يطسولا ير ف قاطم لوأ ليق“ دادرل ءانغلا

 هتئعدف نونا ىلا اط ة 21 ان ىلبل ت تلسرات 5 0 وحلا قرط أ ىف احرذ > اهاأو ىلي جوز ناأإ

 فاتح لك 0 موقلا م ادام ةليل 0 ىلا رس هل تلاقو را يف هتحر ف ةلل اهدنع ءمقأف |[

 0 ع د

 هتعدوو 0 هيلدا 5 0 أمف لاقو أومدق يت 0 املا[

 هما موب لك ونذي ماطا نم # ةسماه تاكا لك 00

 ا,هالككيلعم رحب اوعخري يتم د مها كلا عدا نآىلا عتن

 لاقف هداعنميف يبل هدعلا و مداسلو هموق 0 طاتخم 3 لمق نون ا 1 0 لاقو
 ” ىلإ

 هس و ا

 ا ا قرح الو ليلب د يجحضصم كد ىرتال يبيل امالأ

 رجاز ريطلل سيل نكلو ىلياب * ترجاذا ىرجنريطلامجت نا ىب
 رباقملا امييغدق 5 | ثمرلاى ذب * اننيب ناك يذلا دهعلا نع تااحأ

 ياش هاا ىطس ولا لش يا ما دا

 رجلا الو ينيا- دعبلا ِو * ةحا كل لا ينامون 5

 رئالا سمأ لك ىف ابل ىلع * انتيب تاذ يف ىهدلا نإ للاوو
 رفاو ينم لقعلاو يوقلا عييمج * كرو رع سرا |تنكولف

 و واجيتلااهانج مايأ ثمرلا يذ و * ةزينع لحب ينايأ نكلو

 #* رباخ ربح نأ سه : نامأ * انسب ناك يذلا دولاح صادقا

 رداقملا كيلا ىنقاسو ينايح * كالامم 0 تقه 1 دقل يرمعل 1

 أ نب ورمع نع ليثزالاب فورعملا ىناهصالا هللا دبع نيدمم ىنثدح لاق يمع «ينيحأ» || ا
 1 نا ةحاو ىنيأ نون :>مال لبق لاق ليق ةع نب ضعإ ينثدح لاق لاق ا نع يئامثلا ور<

 ترك ذف طق 'ىثب ينبعأ ام لاو لاق اهاوس 0 كدنع ابلام انفرع دقف ىلل عد لبق ىلإ كاق ||
 ذو 0 ةلم ايمظ ار ينأ ريغ يدنع هتشاشب اهركذ غدار قيع نم طقسالا ليلا | 9



 3 00 ينع اب امنفخ يح هتعبتف هلم برهو بنذ 0 هنأ 3 اس ي قبع ىف دادزيلءحف كك

 ام هم لك أ |[ تح رح اف هنطا ترشو هلة ٌتايخإ امه هتيم رف هضعل لك هعرمصدق بئذلا

 1 كلذؤتاثو بكذلا تقر او 0 ىلا هتءمح

 اريض ىلل هللا هءاشام ىلع اربدف >2 5 اك ف يق نأ ينأ

 011 عر الو اخ ىل كاف
 ( ا نيحا هتلمعا اذا ما
 ارفظااو بانلا هاش>إ ف قاعاق

 ارحالاوىئذلا ةحبمىمهس طلاخن

 دو كردي لوو ا نا

 :ةضور در 'رببال !نع تبا

 00 الو ا د ل

 مراصو نيصح> ند> مكلىدنعو

 يحتنا لو ككرك الا ىنعار 6

 اعز مواك ىف يمس تقوفف

 يوجح ىفشو هلت يلغيغ بهذاف

 5 ردق نم حل وألاقو همدو هيدعو 8 0 5 جوز 3 هشيح ولا لق نو عتاب 0 1 ) لاق (

 د

3 

3 

 »ع

+« 

 نت

 كلذدب هظيغيل لاقف اهءاب هوميو يببا ة ةيح ىعدب 00 نأ سرك

 اينامت اهاف تابقدق شرعلايذو *« ينناف يليا لعب يف ناك

 كا توه اا نو رسعو #2 1 قا هللا دنع 1

 : ايل تلذب امو ابنك تجوز نأب * اهل يونال تلايولللانم سبلأ
 حابصلا نب ىلع ننس > لاق دعس ينأ نب ورم نب هللا دع اةدح ا

 بعشتي قا رط يف اور مهل ارفس ن نوديري هموق نم ةدع يف نارا جرخ لاق لكلا ن3

 ع كل: ىلا هعم اولدعب نأ ملف ةلح سم ةدايز اهبفو ىليا طهر اهازم مادخل نيترجو

 3 لاقو ا يِضْق اوباف

 000|0 سيصل
 007 رويصل اذا ينأ ةليا يوس #* .امدبو يني سبل ىليل كرئاا
 1 دك يذلا نإ د هلا © هرم لضأ كتم ما توبه
 ا 44 لس نأ نم حاس لع < ةمرح ظعا كوبا تخباضاو
 3 0 ل ا تيلو اذا # اهنا ةادغلا يلي نع هللا افع

 ظ افلا نع لف فيفخ قراملا نبال هنفو ح- نك يطيسولاب ىلهر فيةخ حرس ننال ءاعغلا

 تاذ ناك نونجملا نأ ل نع قابلا ورع ينأ نب ورمحع (رك ذو ) رصنلان لمر ةيواعل هيفو

 تفته يتح هنوثداحيو هنوظعي مهو لانو يظاتي هلو وهو همع ينب نم هل بامصأ مم اسلاج ةليل
 , لاقو اعاق 0 مم ًءازاب تناك ةحرس نم ةمامح

 1 مانا يناو ىبت اهفلا ىلع * ةماح ليا ْ:ج يف تدرغ دق
 مئات ءاكنلاب ينتةيسس اس * اقشاع كاك را دامس تدك



 م تح قافأ اسف هياع يشفم ميو نح بن

 هفرعيأل ناكو هنم اص ل هيف ا نيس 0 وعون ا نم دابر نأ ا

 لوقي ًاقنأو هيلا هسأر عفرف ي : أب كبام هل لاقف |

 اماه كب نكي ٍ ينسع كايف * 0 مايهلا ءادلاو سايلا يف ْش

 ايدا وغ ليل ناعظأ ا ةادع ابعومد يشك نيعلا 0 نكمل

 ايداص نيوري مح 0 لزب حضاوب ايا ور 9220:
 نو راكي وفقك نويل رول نولا ل اعانماارف تاق وار كد ليج نبدلخ (كقدا |

 امامي ًاناوه 1 ٍدقف انيلع « اود ع نوتولا ل رلااما آلا

 ًايداو نامت نطو ايلا حنو # ادكن نانعلا لا ل مكلئاس

 ةديصقلا هذه يف لوق

 ايلايتخت امل يوما ىلع * اع نادو رصق يمامحاي الآ
 ايلاخ تنكول نيدلا عومد ىلإبأ * نك 1 حو يح طسوينامتكب اذ

 لشي 1 ءانع ةولع نيتي نيذح يف ىغ |

 الاعالا قاربلا لاه 0 »# قآل ا يلا هللاوف

 ايداعالا ئديقمو اياملاضاح * يمشحم ىلإ بح ىلياخ ايالأ

 ايناللع امجسا مث امكتحاب * واجي نان رات ات

 ايناعتاف يضغلا فارطإب اا »< .اهذرأو :اعرطتسا انآ ناف ظ

 نونجملا غلب هدلب ىلا اهب ليحرلا دار أ ام ىليل جوز نا موثكك نب دلاخ 5 فوارش وبأ (لاق) :

 ةتسوص لاقف اهب داغ هنا 7
 ”لفاع كلطأ دكاع ك6 تع ملو ىلإ نييلل م |

 لئاز كيل ناىللب اولازو * ىوالاة رع مهب تاعشنأ لغم : ا

 ريشق ينب نم ةعاج ينادحو دلاخ لاق رصن وبأ ( لاق ) يطسولب لوا لق“ نامحد نب رييزل ءانغلا ||

 هدح وف هللع 0 هللا لخدف كالطا يلع قاد جح هطالخلا لق ًاديدش اماقس مقس 5 نأ

 جيشنأ رحأ جشنيو ٠ ءاكب رحأ يبو تايبالا هذه دشني

 همام . عطقت مل اديلو ىليلب * ااه سل يذلا بلقلا اهب الأ كك

 همئالات ًادط ىتلت نأ كلا # ينأدقونوقشاملا قافادق قفأ '

 0 رغ٠يليا يأن يرت #*« انعاك ءازعلا بولسم كالا

 ةمداقن ًادوغ كش و *  ةملم ىلبل كسبت ال كدحأ

 2 :فةح#/

 ا 5 عراك ن1 ل يع ناو حلا 2

 ا

 م اا هدير

 يل 7 97 خل



 ش 3 0 مهار املف [ضوخو اهحوز هع لدحر دقو , يبل 8 ىلا رظند ًارتتسم فاذوو لاق

 8 .ىرأام لعق اذاف مهلأر ظنا كبام ضحإ حورتيل اب 0 كب اح امن كخو 0 هل لاق 2

 3 ميلارظنلا ىلا ليب .ىلام لاقف فرصناف وأ كسماف مهب تررص ن وأ كد :ناطلسلا 0 دقو تف مع

 كو 00 هدا فرصناف كاب الو عزاح ريغ ن انا نور

7 0 3 

 0 0 بيح ىلع نامح د ارا مول 0 عوفد ناك

 ينأرعالا ن ؛| نع هباحصأ ضب ١ نع 0 نب قحسا يندشنأ لاق ناب رمانب كاخ ن ردم 1 (

 : ..تموص - نوندملل

 ًادر اهل عيطتسأ ال اهملاعأ * ةرف زرح تأفطأ ىلإ تيلالأ
 ًادرباهمسيمو اهارسمل تدجو # [1تمسن يلا وحن نم .حيرلا اذا

 ش ل 0 موقلا ض ءاو ا * ىوهل' 0 دبك يلع ْ

 ظ قحسااهاور ىتلا ةراتلا ةثاملا نم وهو هدئاصق ض' هيف ةمره نبال يوري ةصاخ كلاثلا تيبلا اذه

 نا دبع نيشيلا نيذهيف ءانغ مآ عضوم ف ع دقو * يوولا نم م يبس يأنلا نا مطافأ هلوأ

 | ْ ةديصقلا هذهيف اهو ليق“ نان ةظحح هرك ا اا 1 يلدبلا

 "1 ادهح امهئالخ نم ىتلأ ناليس. # ي وللا دح:هىوطا ينامي يناو

 : 7 ادجم ىتس عيبر نم يحرت اذامو * تو عر نع ًادحم لاَ

 ادمح ةلزنم ناكرلاو يحصللو * ةرق 5 شيعال نأك دق هنأ ىلإ

 ادكذ الو ًامؤش ن نفاخي ملو قاقر * ةوساركذ ن نسا باقلاينأ

 ادمع ا 1 الات نلتهو * هسقع لويذلا نيد نحر اذا

 0011 در تالعو فداور © اهرويح حجر تالطيع ىثم
 ك ادعج ردغ اذ زقلا بسب تثالو * اهقوف ةيرماعلا نفل 0

 ظ ! ادرولا ربنعلاو ناحيرلا ىو حجم العلا اهرئافضئردملا كرح اذا

 ظ ةلاملا يف امطو نونا اجا عطقتت العا هللا ءاش نا عضوما اذه 1000 نييلذولا رامخ و

 لاق ةظححح رفعح نب د أ ) 6-00 ) هللا ءاش نا ًاعم اهراحا 21 ناغأ ةراتخلا توصلا

 مثلا نب دمحأ نع فلخ نب دم ينربخأو ىدع نب ميلا ركذ ذ لاق نوره نب نوميم ينثدح

 . ]| ام اهذو لحي اهاطب رف ةيبظ اداص دق نيلحرب نونجملا يم لاق يدع نب منيظا نع ىرمعلا نع

 "||| يمنغ نم ةاش اهناكم اذخو اهالح امط لاقو هائبع تعمد امطابخ يف ضكرت يهو ا || رظن املف

 : لاقو ةيراه ودعت تاوف اهالحو اهاطعأف يلبإ 0 ل ل يق نوكس لاقد

 اها قءاغاو نإح نلجرلل نونا

 اهالغ مث ىليال امش لبحلا يف * اذخأ دق مويلا نيذلا يبحاصاي



0 

)١١( 

 اهالخ ىلب ايي امباشم * يكناش فاطعأيف مويلاع والا :
 ةروعذم تفاح اهودع ع اود ماا رظن دقو اههف' لاقو

 قيدصأ ةيشحو نم مويلاكل نب ينناف يعارتال نبل هيسألا

 قيش هآوح نم سدد * ةعاس تيارا لا

 قل تملعول ىليال تنأف »# اهقانو نم ان ةقلطا دقو

 نا نأ لوح للا نبسحلا نب دمو يسم وبأ ركذو ة ةاورلا ٠ نم ةعامج نع ءسوأا 1

 ىروام كنتم تللَخ ١ نأ 21 كاعد يدلاام هل ناقف 00 َّكأ 0 ةوسل نأ امهريخأ يبارعالا ||

 كقعاشف انادخأ أ 006 كاوه فرصت نأ ٍق كل له ءانبلا : نم أع ص اعاو يبل ىوه يف ||

 ىوطا فرض ىلع تردق ول ن :طلاقق كمسحو كلقع ن 4 ب نعام كيلا 066 كاد كيرشر 1 8

 امخ كبيعأأم هل ناقف يتسم ابوس ىلا يف تفعو اهددب دحأ لكن ءو اممع هتفرصل نكيلا اهعأأ
0 

 قع يف ناكالا طق ام ٠ ايش تيأرام هللاو يأ 1 هتعمسو هندهاشو ة- ا لك لاقف | 1

 هدا 0 ولسا 1 وأ ع وأ 'يش ىدنع اهم» حبشلا نأ تدهيح دقلو ًاقلع يلشو 0

 لوش أنف انأ امنسق هل ناقف |

 داربم لفل حاج طسوت ًِش 0 8 أك ضايلا 1 ءاضرب

 دسحلال ةنظم :لابا نا + ىساوحت اد نشا ةمردر#

 ب تي

 دع الا ةأ وسر نعي غر ءادوس * ةلقم قرقرت اهعمادم ىرتو

 دصق ماك ناو ءامحلا ىمحب * تذوعت مالكلارثك اذا دوخ

 نوئدمال رص 3 (دشناو) ءثشلا حقنمو مالكلا نسح نم هللاو اذه ينارععالا 3 لاق مث 3 لاق

 لاق ءانغ هفو اضيأ

 اضيق اهبدشي ىلإ ت وك تءاذا #2 رئاط نلاخم يف يداؤف 0

 اصرع دودو ط دادز, اه يلع #0 متاخ قا ضر ,الا باخ نأك

 يدحتقأ| نع لم 2 اندح نك و مساقلا نب د# انثدح لاق ىلع نب نسا 5

 من لاَعو ايما || ىنعدوت لهف و 3 ماملالا در 0 ي ١ هل نوئحملا ةريشع نم ىل->ر لاق لاق 1

 لق مْ كعمسلا ثسحب فقد 1

: 0000 8 

 2 ب

2 1 

 هدا تا ا 1 -_ 6 ١ 4 : دو 200001 , 9س ببببببب7ب77لاجلل م

 كتلوص 7
 امنع كلو كم نال ا كلاش نقلا نأ رمي هللا

 0 افاد تنقيتساو #* اه رضادو رح ها

 ف 0 م يلا ا # ترضق ناواجوطأ كتم عار

 نحمل د لاق مث اماع فقوف اهدحو يتح ةولخ بقري لزب 5 ف لاق :

 .لوش يذلا .
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 امنعأ كلو كام سأيلاب *# ةكلاه نقلا نأ 5 نأ

 هل لقو مالسلا هغابأ تلاق مث اليوط ءاكب تكف تايب الا اهدشنأو
 امضربو اهيزجي كريغ ناك ام *. اذاتكلل. يسفنول كؤادف يسفن

 1 ايف أك نع يرابطصايفةرارم #* ىلع كيف هللأ هاضتام ىلع ًاربص

 || لوش وهو قافأ مث هياع اب م «مجيو ىلع ل يت يف اهلاح 0 نيديبلا يتفلا هغلب اف لاق

 : موق د موقل اخ داحأ 0 يمخأ يرذعلاةورعات 5

 مديل يف تيم انهو * ايرتسمأتوم تامةورعو

 نونحمال رمدأ 0 ع باعث يه نب دجأ اندشنأ.لاق يلوصلا ي < نب د

 كوع ِْ
 امعرص ىلقل ودب الو يانم * اهلانيال ىلا ايدلا ةئزايا

 اهميقسحصاىوخأ ن نع واد دع اما ىل اع + :ةأادق عا

 ا انك احا ت 3 ناو # ةعام سفلا كرك اذ ا

 3 أ ا اس ا لك سلا نعد
 ىلبل ينل هنأ هربخيف هي هنلا نالجف ناونحلاءر < نأ فئاطلا نممدق الحر ا لاق

 دق هتيأر اذاف اهب هثدح هل لاقو نونا اهفرعإ اهمالكن مو انو تافص هل فصيو اهيا س

 اماعبذكي هلا تلاقو "000001 4 تقسو رماحلا هك د كن | هقرمف ةاهشاو كئيدحل ا

 اهابإ هناَعلب ا هيلا ءاحو كلذ لحرلا ل عفف فدي مكاطق هلق تستحم اعاو:هلده اه رهشيو

 ا نأ 4 هلقع هيلا بوثيو ًاطاشن 00 حولملا هب ل امب هريخف هلئاسي لعجو هيلع لقاف

 8 ك1 00-10 ريغ وهو لاف هل اهمّتشو هانإ أمس

 : ل يا
 اهبونه بمب نا يا عدصلو * ىخغغلاىذ 500 ا>فصايصلار ع

 011 قادم اغا ياوح  اعاف :لامدقلا حيرلا تيه اذا

 امييح ناك ثيح د لك نوع #* اعاو تييجلاب دهعأ ةضرف

 امي سمع تنأو يسع ىلق راد #* احرط.٠ كنت> رطزا يل ءالا ب سحو

 اهونذ يليال . روفخ.و 0 * اهصاقتناو اهمتش ىيلل لالح

 ءانغ متل هيفو هتّديرط رك ذي ملو حرس نبال ااا ع كحل را لسنا تا وأ ( 5 3 (

 ءانجتهيفو لاق نونا نا ىدع نب مايا ذو تنساب

 همس وص

 لخلاف نادو عازجأ نم عزجلابو * لخدلا ىذن رار نك 5

 ىلتف ام لج دق ل # | مآ ريغ ىرت اميف انل قيدص

 0 تا نمل دس: فات اندج لق يع بأ
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2 
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 ءامس ىلب امو زاحاو ءاش ء.أأ ةيحان ع لحر ام جرخ اولاق ةرمم ىنب نه خايش ثأ نع م نع

 حنخو املا لق راما هاكا رو هل تعفر دق ةمج وه أذاف هل ةغلب اطيق د ضرأو 3 م

 لحرلااذه اولس تالاف م ل اذاؤ مهمنعو مهلبات>ارو 0 1 تالاف هتلك دق ةأرما اذ ١

 نعش 6 يلا ت 3 لحرلا اي أ لخدا تلاتف دحنو ة.اهم ةيحان نم تلقف لقا نيأ نم |[

 نمف تلاق اهلك تاقف تئطو دحن دالب ىأ هللا ديعاي يل تلاق مث * ارتس اهنيو ينيب تراقب أ

 هي رحلا ينيب تلقف تلزن رماع يتب يأيف تلاق_مث ءادعشلا تسفتتف رداع نو تلق تان |[

 0 تل نود بقايو حولا نب سيإ هل لاش مم: يق 30 كء ونش لهف تلاق مث تربعتاف أ أ

 ناالا لقعبال حولا عم نوكيو يفايفلا كت يف مهي هبلا ترظنف هتيأو تل هيبأ ىلعو ناو

 رقةقلف اذاف اهنيبو ينيريسلا تعفر ه لاق | يف اهلاق ار ام ايو ىيف ىلإ اهلا 1 6 ها ا

 اساي تلق اه هللا يقلا ارا تاقف عدصنا دق اهباق نا هللاو تنئنظ يتح تكيف اهلثم ينبع ت1

 تلاق مث بيحتلاو ءاكبلا نم :لاطأ كلت ىلع اليوط تنكف |[
 عجارا |[ م نك 0 د 2 ي رعش "تيالأ

 هبلعةمٌوشملا يبل انأ تلاق 00 امو هللا ةمااياك 0 0 دش
 يرهوجلا زيزعلا دبع ند( ف ل اهدحوو ا<ز> لقمه تار اه هل ةيضولا 0

5 1 

 نب _ضرسل اس

 051 و
1 1 

 ط 75 9

 9ع
 ا ةرامحع نب ناهع ٠ نعيدع نإ , ميلا ركذ لاق ة 4س كا رم اتيدنع الاقي ِءاهملا رصن نب تديحو

 0 ركذ لاق م هللا د ع نع 35 نب مهارب | انئدحو طيقل نعيردحعلا نع يفار لا نع نامع

 3 . 75 تلوح

 0 1 لوبأو يمسالابحاس ماح نب دمحأ رصن وب 2 ا نايح ءعايدع نب ميلا 0
 ىنب نممهنم اخيه نأ ره رخا ىرألا ةرامت نب ناك نأ رمد 3 مهضحب ديرب يبا عالا َ نعأد

 خيش موا امينا هتاخم ىلع تالدفلاق نونجلا ىف وابل صاع ين 0 يلا جرخ هنأ هدنة 0 00

 ولناو خيشلالاقو اع اوسلو هنع مهللآس ذ هاظ ريخو ريثك من اذاو لاجر هل ةو>او ريك 7
 هلثم يف عمطت تناك ام هللاو هموق نم ةأسعا ىوه هناو يلا مهحاو ءالؤو نم يف يف رثأ 32 1 ١

 بهذف هريصغ نه اهحوزف ريا رووهط دعب هنم اهحوز,؛ 1 ا 20 ل اع نأ املفأ]

 يح هيتفشو هناسأ ضع ل 5 هاندقو ه هل | ماع ادحو يفايفلا يف ماهو ليخ هلو ينأ لقع

 عضويف هماعطا موي نك هللا نهدي نتوخ ولا عم يف ينايفلا يف مهي وهف هلييس يزف نأ انفخ
 ناك يللا نم يتفىلع ينوادف هياع نوادي نأ مهلأسف لاق هنم لك اق ءاح هنع" اوك ذأ هاري تح

 لاق هلع ود نأ هتلأسف هتاف هريغ هنع كا 1 الو هبالا نينايآل هنا اولاقو هل مدح 3

 كتبتأ ًاطش لاق ناكناف ًادغ هيلاب هاذ انأو يدنع سمأ ىلا لاق رعش قف مرعش دير كل 1
 ىلدي نأ الا تيبأف هرعش بهذبف ىنم رش كنم رفن نا هنا يل لاقف هنثآل هيلع ىنادت لب تلق |

 نأ كدعوتيو كددوتي هناف هباهتكنا هرث الو اناتسم نداف يراحصلا هذه يف هلطا لات
 هرافن نم نكس دق هتيأر اذاف انابحأ هظحلاو هنع كرصب افراص ساجاو كنع وري الف 'ينب كيم



 تح رثشنهب بحسعم هنا هابأ هدشلاق اشيش رد نب سك رعش نم يور كنك ناوالزغ أرعش هك اف

 1 1 0 ّط هوطخ 0 هيف طخ دق لمر ص انلاع ةانج موف 6 يلا ب يوب هتياطف

 0 5 تلقو هلع تاقأف اطردصأب 0 ةما 0 واح لاط املف مايقلا ديرب 0 0

 0 ثيح 0 0 سف هللاو

 دك 00 كادر ان < هلع" 7 أ 0
 نذل ناار د 6 مين كن ءانغأإ ترداو

 ِ هلوقأ ِثيَح ال وق هم هدانا هللاو نحل لاقف ب وهو لع ليقأف

 حارب وأ ةب اعلا ىلإ * يدغي ليق ةليآ ىلقلا 0

 حالا ق ةاع دقو هبذاحت * تنابق 0 اهرىغ ةاطق

 لوشإ ثدح يرد 0 سقهللأو د تأقف هيلع ت ايقأ مث ة ةهنه هك ا

 ئاكوهو ناك دقاملا رادح #3 كلاب 0 7 نذل يفاو

 نابوهو نيل تييحقأر 0 د ةلملب هاذ دك دو 50 اولاقو

 ْ ناحناحن ءنأالا كيفكب. نب قش وكت نأ أ 50

 مثهيددي نيب يذلا للءرلا تلبدق هعومد تيأر دقو نفاق كك ديف نإ تنط قح هللاو يف لاق

 لركأ ثيدح هئم 00 هللاو انآ هللا رمعل ندنحأ لاق

 05 نكذب 1

 3 تسس وح

 حطاب الأ لوس مصعلا لحن لوش دع ىلما ل اذا قل + ينتيدأو

 حاولا نيب تفلخام تفاخو * ةليح ىلالنيح ينع تيءانن

 تدعو تفرصناو ىع باغ 0-2 بدو دعل بنو ةيمظدل تدعمس 2 * ترداغام ترداغو يور,.و

 يتناك املف هلاحن هندح وف ماعطلا امل ا هل عنصت تن ا تو ددخ 2 هتيلطف دغ ن

 هرثأ يرقتس عبارلا مويلا يف اودغو هدحل رف انموب دام ءاطفق ىف دله ءاحو تودع كااثلا يل

 هولسف ل هلمة>اق ةراحملا كالت نإ تم وهو نشد ةرز راححلا رمت داو يف هاددحو يتح

 يفب لَو حا نم ةاف قتيلا ماكو ند ةعامج ىناد ميلا لاق زنق دو هوت

 ءاكب ر 00 نوكيي يلا نايتف عمتجاو هبدنت هب لع ةكئراد ةرماح تجحرخ الا شيرخلا

 اعز> موقلا دشأ ناكف مهعم اهوبأو نب زعم ل ار دا هلع نزسفلاو

 نهدف برع ار ا كلو وة ده لك غلب نمل نا ائماعام لوش لعحو هياع ءاكبو

 ىلع يري ل أ َتلَع 0 يدي نع تجرخو اهحوزف يلثم هفائام ةنودحالا و راعلا

 "1 ذك | نك موي يؤّؤر افث لاق كلذ يف يلع ناك ام ت ةتايتحا الو هذي نع اهحرخ 07

 دئموب ند تدم ىلع اك ابو

 0 سمج ل 1 جسم بمبمسااج جمولي اج اج جووجل ب ب سس وسسسسم دما

 7-ههبييب صطل

 نات وويل ياايفيديا بان داو 31680 ١ هنعمل 1 0 فلي ١ . 5 ل 0 ,

 لفن خا فيلل 0 0 701007 ظ0000 1 07 يو 5 70

 50 ا 1 1 4 1 2 , 727 7 55 7 9 5 4 20 ١

 : 1 ايراؤكم ايس 0 ني 7

 / : 7 : ١ 20010 ١ نسا

00 

 مهي



0 

 مد يناغألا نم ريا اذه يفام ةبسشن قيد

 ( هلوأ يذلا توصلا)
 ريب تنأو نب يف كماعب نب ىنب كو نيبلا بارغاي الأ 0 ا

 ناةاؤر ىف مكحل ًاخل هيف نأ مهاربا رك ذو ياشولا نع قطسوأا لوأ لبق زر نإ الا |

 ريخ تنأو يبل يف كلغ * ىيكحو جلاس د

 هكلوصا
 ا هاى تر لك ىيجتأ مدل الأ

 0 0 * ةضارم ىنيلب نيعيذق تلو

 صدلا ىلع قاس" يش لهو تقدص * ام>اف لازام ىهدلا كاذكتلقو

 رحبل هيف 3و قحسا نع رضا ير< ُْق ةبانسلاب كر ليق# عماح نال ءانغلاو حرذ 0 1 رمش [

 يدوم نب هللأ دبعو يماشطأ ن *نع ليقث ينات نامح دل هيقو ورم َنَع ىطسولا وأ لي | 3 أ

 ) هلوأ ىذلا توصلا اممو (

 حارب و ةبص اعلا ىلبلب *. يدغب لبق ةليل باقلا ناك

 ) هلوأ يذلا توصلا اهنمو 0

 حطابالا لهس م هلال لوف #* ينك 0 يتح يتتندأو

 انثدحلاق ىكو وكم لام باقلا نب 0 (انربخأ ) يعاشطا نع يطس وأ ليق* فينخ مهاربال ءانغلا أ

 ةراح> نس سصحاع ينب نون تام ا لاق بح نادت نع يىجارلا لضفلا |[

3 
 و
7 

 ف

 ا

 فاهتشضدم

 كاني

 7 يع وو جنو عي تع 11 ا ع

0-1 

 ميو

 ىب 3 آو أملف 55 نه مدتم وهو اها ومب ناك ي هلا ة ارا يليل وبأ رضحو هلهأ رض دوس ْ

 درا هقرخ 2 اذا هويلقي تامنيف هتك حا 0 عجزا ٍ

 اضع 0 0 0 ف ىلع آن 10 ُ ا ضرالا ع 0 0

 اضيق اب دشي ىليل ت رك ذ اذا # رئاط لاخم يف يداؤف ناك 1

 تاع ١ والوطدادزت اف ىلع * مئاخ ةقاح ضرالا ٍجاَخ ناك 3

 دم ( ينربخأ )قدحسال هن :اعامطاو شح رم و 00 كي ىلاو ماس يلا بسن لمرنّتيلا نيذه يفأ]

 لاق هيبا نعنيب ريشقلا ضعب ينئدح لاق بيبح نب دم نعي ركسلادعس وبا تادح لا 0 نا ا
 همهفأ مر عشل يف ءاياوهو طلتخ نأ لق كاذو عيبرلا م أ 0 داو لع فاررعم وهون تريل ا

 لاقم“ تدقنا دقهعزاحنأ تلَط م سفنتف برطلاو ءانغلا ٠ نع يليل كلففت و سقاب هب تحصقلا

 م

| 

 أ
1 5 
|| 
 ظ
|| 



 ايوادن الإ وعش لا 1 الو نب ةبايص 3 عاشبإالا فرشأ امو

 اقالتال 4 نظلا دهد نانظب #* ام دعل دا هللأ عمجب دقو

 ايفان بحال هدلالاوطتدجو * يننإ نولوق, ًاماوقأ هللا ى

 0000 وأ يأ نى ليمسا دج لاق راكب ني ريزلا ايدج 0 دم ( ينربخأ )
 يدان 1 هدد>و سلاح وهو نونحللاب حرذ نب سف

 0! 1 ىلا ًاقاتغو انام نحو لك ناكو ع

 || باو ملكتم ىلع دربالو ًادحأ ثدحي الو ًادرفنم الا ساجمال هشحوت لبق نونجملا ناكو رخآلا
 حرذ نب سبق انأ يخ > اي هل لاق رد ف ردن 500 هيلع 0 0 مسسم ىلع الو

 )|| ةعاس اندحتف ىملت الف بللا كرتشم بوهذ. هللاو انآ ىخحأاي كب ابح م لاقو هقتامف هيلا بوف
 ينع اهغلبتق اسما يضمت نأ كل لهف بيرق انم لل نا يخحأأب نونجملا لاق مت ايكبو اكاشنو

 كلأ هللا كامح 4 تااقف باو ملف ى ايل يآ قح ردا نإ سبق ىضف لمفأ هل لاقف مالسلا

 تملع ول ةيحتلل الهآ تنك ام تلاق مث تقرطأف مالسلاب كيلا يناسرأ كمي نبا ما لاق ةجاح
 كلوق تأرأ رح ها لوبد وعر كلل

 ناك نيل قداصٍب ح ريغ مكل * كلام مأإ كيا 1 تأ

 بهذي رلا هببهذناميأ ى ءدص #* كلام 3 ام تنقبأ انك :الا
 سق اهل لاقف ادا هلل وا لغغلا يف كعم تول لهو يه ةليل يا ليغلا ةليل نع ىتريخا

 لغلا هلل ك4 ربحا امنا مهلث“ وكت اف ةارااه ريغ لع هم دلك اولوأت سائلا نا مع ةئيإاب

 تيحتسا مْ * اهنكفكتا ضو ىرحن اهبعومدو 0 57-5 طاف لاق 3 كانع هناال هلق, تبهذف

 يددحو 51 هللاو 1 ىسفنب هللق و مالأس 0 ل نحارب ا 5 م اع زايح تفافقت "تلق 5 تح

 نو هام يف هريخي هيلا سيق 0 0 نكلو دضام قونل كلب

 نءيلكلا ند نع حايصلا نأ م ينثدح لاق هور مه نب مساقلا نب ىدوم ند لاق ىلع

 اع ار اماف ليوط اهل دقف دعب تويبلا حاط ىف ينم ىلإ هلال دنإ نوجملا نم لاق هنأ

 من يلم كلذك د ثكف هدنع اهوقلي نا اهلهأ نم افوخ فرصناف هيلع ًايثخم ههجو ىلع طقس قح
 لوشب ًاثناو قافآ

 اعاوش اثيح ىربأل نحن .#: اهار. ذا ىللي احرق ىب

 اهاَري مك هازت تناك نيل * لءلانوءادبترفظ دقل

 اروخ ديزل لهر فيقخ هنقو يئاشهلا نع د لمر ملا نبال ءانغلا

 هيلا ملا نب ا نحو يملا ن 0000 تمس دقو

 مده ىحن نب يلع باور نم ةراتقلا الا نم : م وص 6

 كارا ك1 نور رك ع انج ا وكانا نذف ككردتو



 لال زلا الاب رخل نوبرعي :« 643 دنع اوجالادق ترج
 لاح دعب ا رهدلا 00 كالا 0 فدع

 لو ودخل ا اع نك وخلا بكرلا 0

 نو وكت ن 2 ا.حو * انت ع ف

 كرد ي لا مالا أمقي ىظع تدر اغا 0 1 0 ناكل - 7 9 نامعتا

 داما مدننا ا 2 هم 0 اهارع اهعم ير و اهضراع

 دقو امجهرعش يف ءارأ مث هب امهريخاف بيرغلاا نع ينالأسي اناك جاجعلا لاق حامرطلاو :
 هعضوم ربغ يف هباعضؤ ايري 0 نافصي نابورق امهنال لاق كاذ ملو هل ليقف هعضاوم ريغ يف هام

 مف ىباسعالا نبا لاق 3 يدع مه دنع كزذكو ةعضاوم يف هعذاف تبأرام 2 يودب

 نإ مانه نعو هنع سدو دمع نع ىرككلا ع ناماس نب ىلع هب فرب

 م رهدلا بعل رفا م يورو 42 حا يورو 00

 ل يناغالا د م )



 ا ا قرأ دج نأ ل ىدع لآ لوزن بيس لاق هيبأ نع يلكلا
 اا ]| دحأ مالق نب سوأب قلن بروف هموق يف امد باصأف ةانم ديز نب سبقلا اى ف قانا
 5 نم ذل ه مالق نب وأ كابر فور 0 نيب ناكو هر تك ني كر 2

 ثككي نأ هللا ءاشام هعم كف هراد ىف هلزنأو همرك أ فورح نب بويأ هباع مدق الف ا

 د نا ينأ ت ل نع | بويأ هل لافف يراد يفو يد :ع ماقملا ديرتأ لاخ نبا هل لاق اسوأ نا مث

 5 انأوت ريك دق يفا سوألاقرهدلا ر ا كراذإلا راذ ىلامو لسأ مل امد مهف تا دقو يوت تيا

 سم أ هنو كني عش نأ يشخأو فرعأ ام لثم قا .ن ه كل يدلو فر ءل الق توم ا

 ناكو لاق كل هعاتبأ وأ كماطقال هب يف : لعق كلا ةريخلا ىف ناكم ا رظناف محرلا هيف نوعطش

 تيبحأ دقدل لاقف يرن ل[ تن 0 ناكو ةريخلا نم ق رشلا نم اهلا يف قيدص بوبال

 عضومهل عاتب 12 نترك و . دعا ةدع ن 0 كم ةدكت ىذلا كرما نركنن|

 ّ رفوأ اعرب لبالا نم نينثام ءاطعأو ابهذ ةيقوأ يتئام اهيلع قفنأو بهذ نم ةيقوأ ةناهاثب هراد ْ

 ناك دقو اب كلهف ةريخلا قرش يف يف يتلا هراد ىلا لوح مث كله يتح نيو كلدلم ف ثكف ةنيقو

 تبثو بويأ نب ديز هنبا ق>و هق> اوفمعو ةريحلاب اونا نيذلا كولملا نك ايم لبق لصتا بوبأ

 أ سعأ م تو ندين نإمث نالمحو زاود> هنم بوبأ داولو الا كالع كلم مم م رف بوب

 ةريملا لهأنم سانيف دنصلا ديرب مايالا نم اموي تويأ نيد: :جرتل ازا هل تدلوف مالق لآ نم
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 هباحح نم دعاسو درصلا يف درفناف هر هش يف ديز نإ يدع هر 5 ل ناكملا ريفحي نودتنم مهو 8 5

 ويا هيلث دق يقرع دقو هل لاقف هيبأ لبق راثلا مه ناك نيذلا س دقلا ينس ينب .نم لجحر هيقلف

 لاَ - لاق كلم نبا يع يئىع لاق 0 00 ين نم لا لجرلا نب

 0 يأ 3 بوبأ 30 0 هل لاَقؤ ا لو أ 00 7 0 ثعموس 0 لاقف ه0 وأب ف 0

 0 دبز ا 5 تاه ىد هاد رفاح مد 0 0 قاف 0 هعض وف م 1 9

 هنف اوسأي ى> هنوءلطي اوتابف ديصلا بلط يف نممأ دق هنأ او ا والا دقو مولط لحلا نك

 - الا اوءداف هر 1 يار رأ همس افارو لع أوفقو يتح هرثأ اوفتاف ه.اط يف اودغ مت

 ةداثلا ةليللا ا كرد ريسلا 1 هوعسأف هلق ةلحارلا بحاص نأ اوفرعف التف هودحو

 الحر 0 دقو هنيب و مهيب ليللا كاك يتح لبتلاب مهنم خسف سانلا يعزا نم ناكو هب اوداصف

 0 دقو اوعجرف يعارلا تلفأو تام ليالا هنجأ املف مهبل هيفتك عج سم يف مهم

 رثش ءافصولاب قو بأ تح ا لا ل ا ةاعرو
 زامح نيع ينابجللا مطلف نايل ينب ن ل م لا مايالا نه اموب

 ا وبا جرخ زاخ هحيشف

 ' هتححشف ينمطل هنبأ نال نالف ينب رض لاقف كنأشام هل تلاقف كي ةمأ زامح يأف ازامحح برضف

 "رم لوأ زاخ ناكف هنأ راك ىف ةاكلا ةتلعو ثوبا ندر راد ىلا هتلوحو كلذ نه تعرغ
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 ثلف ربك الا ناو.نلا كلم بتاك راص يتح بلطو سانلا بتك أ نم جرخ بوبأ يي نك |
 نم قيدص زامل ناكو هيبأ مسا 00 ءل نم اهجوزتةأرحا نم ناو تح د |
 ا ةافولا اانخ ترضح اماف زامح ىلا 12 1 نها خور هل لاقي ءابانعلل نيقاحدلا |

 || ىدح دق سر ناك ِءَدَلَو عم هدنع 0 هيلا ناقهدلا 2 ةبزارملا ع نه ناكو ناقهدلا ىلا دز

 ناقهدلا راشأف ابل ناكو اهفقلف ةيسرافلا 0 ال هماعف ناقهدلا هدخلأب نأ لفة لا كلا ١
 ككيف ةيزارملا دالواب الا كلذ لمي يرش < نكي مو هجناوح يف دبربلا ىلع هل نأ يرمك

 هن وكلع مف ةريطال ها لحاف كلك رتبلا ير تلا ناس د مث ًانامز يرمكل كلذ ىل اوي[

 نا ىلا ةريل ا ىلع ناكتف زامح نب ديزب نايزرملا مهلع راشأف هصنس لدحرل حالا يربك دقشإ نآىلا |

 كل٠وايدع هلت دلوف ةيودغلا ةيلعث تنب ةمعن زامح نب دبز كو ءامسلا ءام نب ردم رك كما ْ

 عشب 5 يدع كردعام اذ درم ناهاش هاهسف ن ؛أ نابزرملل دلوو "يش يف هيصخال ناكو ردقلا

 ناكف ةيسرافلا باتك ىلادرم ناهاش هنبا عم نابزرملا سراقة نح افاد تاكا فاد رطا َ
 ةيرعلاب موحصفأو اهب. نساتلا مهما نر سس ا ةءاتكلا بو هنبأ عم تلت ّ
 ةطاوصلاب ليلا ىلع مدعلا بعل ملت 0 رلا هوا نم جر تاشنلاب يعزلا مع و رعشلا لاك ِ ا

 طقسذا هيدي نيب نافقاو اهامنف در ناهاش هبا هعمو يرمك ىلع دفو نابزرملا نا 3 اهريغو 0

 نصف رح ال لافته هراقنم دحاو لك لمؤ ين الاورك ذلا معاطتي امامعاطتق رودلا ىلع نارئاط |[

 نراطلا نع نم ادحا كب دلو رل ةنئاو ناز رمال لاقف ةريغ هتقاو كلذ نم رك 0

 دحاو لك دمتعاف هتقاع اككم ًاطخأ نم مو ضوملاب «هاوفأ تالمو لاملا تب كتلخدأ هالك نان 10
 ناهاش تيناو ؟هوج اموعاوذأ تكا لاملا توب ىلإ اعف اع اهالش ا امهنم ًارئاط امهنمأ] ٠

 برعءلان م امالغ يدن :ءناكلمال كلذ دنع ناغات خورف لاقف هتباح يف نانزرملا دالوا 1 دم

 ىلاجاتحم كالملاو ةيسرافلاوةسرعلاب مهتك 1 سانلا حصفأ اوف هتيرف يروح يف هناخو نونا تاما

 00 1 .<.ناكو ديز ن يدع ىلا را هدأ لاك لعق 00 هت نأ يار ناف هلثم |إ

 ااوج مهر ضحاو نانا“ فرطأ جو ةلك ملف هولا للا د ا تناكو نسا قا

 لغات ه يردك ناود فتم رولا ف ل لوا يدع ناكف نانزرملا دلو عم هتبنأو هي هي بغرفأ]ا

 بحيعم وهو ةصاخلا يف هيلع هل نْدؤِ يا يف نئادملاب لزب 31 هوبعرو يدع ىلا ةريخلا ١

 يدعزاكف 2 رك ذ لمحو عشرا دقىدع نأ الا يح ذئموب زا نب ديز 50 هنم تب رقدي 0

 دار اذ ناكف مظع تدص كاذبهل المف يدع دعش ىح هدنع نم 0 اق ردنا ىلع لخد اذا 0

 10 زك و ا 9 رول انأان ربك ندانتل ةلهاذ 1 عمو هلزنم يف ريب ماعلا |[

 كا 1 ميدع ءانااملف هد :ءام فرط نم ةيده مورلا كلمولا دير نب يدع لير يزسك نأ 3

 عقو مث نف نوعنصي اوناك كلذكو هكلم مظعو هشسرأ ةفس هيرو هيلا ىلع هلامع ىلا هلو 06

 رك ذ اهف هلاق رعش لوا ىهو مأشلاب لاق امم ناكف رعشلااهيف لاقو قشمدب يدعأ] 2١

 نوريجخ نم ىلا عادم # ود نم عرزخلا لفسأ راد بر 3



 1 نونلا فرصنوبهرب 011 5 1 0 نوم دهألا ينادبو
 ” نيحس ءامب ةرم ةوهق * رش راد يف لومشلا تيقس دق

 ش 0 0 اهدعب هلاقام لوأ ناكمت

 . مدقلا لوط اهريغ تحبصا * م تفعل واضلا نمل

 لهل, طخ .لثم يؤن ريغ * اهناي انه نيا نيام

 سس يف امام يزا' فا * تقسوت :ساف اهفل دقاطاص

 ا اع نك ةريخلا دلع 2 مي 1 ا يتح قش..دب يدعو ةريخلا عا دسفو لاق

 5 "ليها تل مس املف هيحلام مطاومأ كف نا ناكو مف لدسال ناك هال هلق اودار 1 ردنملا

 لأ هل لاقف د ىلع هلق ناكو تأ كد 2 نب 5 يلا ثعب هلق ىلع اوممجأ دق ةريخلا

 00 مك ىف ىل هج الف ةريملا لع هلع عمجأام يف مآ ديفو ينأ ةفياخ تنأآدزاب

 املف احن كولا الو ضالا اذه كلرسأ ينكلو ىلا سيل مالا ناديز هل لاقف متأش نم هوك

 0 0 ردنا نوعي ملاظلا كديع ىلا ثردم الأ هل اولاقو كلما ةيحم هويفع سان ١١ هيلا اذه حا

 2 كلم تدب 5 نم هناف هلاح ىلع 4 لاق ائيلع 5-5 اولاق كلذ نه ريخ الأ مط لاقف كت كر

 ” ]|| لاقوأورنغ نوكي نأالا هيلا ةريللا ىمأ نركب اجرا وراخإ دق 0 كلان ردت احد
 |ولاق اهب هربخأف 00 ينأف دنا كير اولاق رومألا ن ل يوس كيلا سيلو كالا مس دآتللك

 لهال ناك من ص ديسو ديس قب تقرعام اهر زل ىلع ديزاب كل نا لاقو حرقو كلذ ليقف

 يدع 00 يفو ردملل هورقأ مهاف كلملا مسأ مأ ىوس'ى ل ل ديو ةريللا لهأ ىلوذ 3

 راضالا د دانوأو تيب 22 مكلف من دع دقاتك نم

 ةريلا لعأ ناك .تالامدال ةقان ل ديزل تناكو 0 1 دم يدع ةماو در كلد 5 * لاق

 تاللاو ال لاقف رذنملا كلذ غابف اعلخا اذار كا اما هولو ام هولو نيح ا واع

 دز نب يدع لودي كلذ ولا ع 0 انأو(1)قورفن دير دع قب ناك ا دج ونال ىرعلاو

 : رديملا ني نامعتلا“ةحال

 5 راس اوذ انم فسألا ميد مون 7 ا اذ كولو

 ٌِ اكله دق هاير يذلا نايزرملاو هاأ 58 ريق ةيده قر ىلع نئادملا مدق ايدع نأ م مك لاق

 سانلايف هاقاتف جركل هري رذنملا م غاب و املا هحوتف هل نذاف ةريملاب ماملالا ف 2 1 ان ا

 ِ رؤي ناك هنكأو هوكلم ةوكللك نأ ذو 3 مهفنأ ُْ رمل 2 ل يدعو هي عجرو

 أ لو ةريماب وتشيو ريفجيف مقيف ةنسلا يلاهف يف ودبي نينس كف كلل ىلع سعالاو وهالاو ديصلا

 ىديبم عوبرب يب دالب ىلع رؤيال ناكو نيئس كلذك كف ىر ؟ مدن كلذ لالخ يف نئادملا

 ىف مهلك برعلا نه هاوالخا ناكو مربع مك يف! ءامحاأ ند يحس ف لس الو برعلا ىدايم ند

 سوماق ها ”ىش قورف“ هلامو قيرافث اهعمح اهمق هب قزلي ام وأ ةرثلا عق مشل قورفثلا )١(



 2 نيح - راك ىلا حا ا جوز ” قح كلت هل ىلع كوي

 ا يلكلانب ماشه ذو ( بح نبا لد )اذه دعباهحوزت قات دب ةركف

 1 قاع ديز نب يدعل ناك لاق فئاسلا نب دمت يبأو ةيوارلا دامحو صاصملا

 ةلاظنح نب يدع هل لاقي 0 هخأ م ل ناكو ىمس هبقلو ورح حا رخآلاو يبأ هبقلو را

 مهعم مهلو ةرساك الا عم 0 ىراصن تدن 5 اوناكو ىريك دنغ نوكي ينأ ناكو و

 رذنملا ن ناوعتلا هنا لعخ كمل: 1 ردنا ناكو م6الص نولزجيو عئاطقلا م6موعطشي ةيحا

 همأ دوعالا هل كامل ر 5 نبا رذنمال ناكو هوبرو هوعضرأ نيذلا مهف طز نب يدع

 اد سم واب م ط لاش ةرملا لهأ نم موق هيرو 4 مك نم ٠ مهاج نب ثرحلا تب م

 مه لاقي 3 ناكو ةر دع دلولا نم نذه ىوس رذتال ناكو افارش *[ | وناكو مخ ىلا نوبستاب

 باع نإ ف عال كلذف مطامح نم بهاش ظ

 * لايف تبهاشالا رذن ا وْمبو
 ع

 كدف لهأ نم غئاصلا ةيطع نب :؛ لئاو تنك لح ا ارت شربأ رخحأ مهني نم نامعتلا ن

 فوسلاك ةودغ نوشع ة هر

 ةصسق نب ساياىلا مع يصوأ رشع ةنالثاوناك لب ليقو ةريثعلا هدالوأف اخو 0 رضتحا '

 لحجر بلاط يف يرو ارم اع اكلم ثكف هبأر ٍِي 6 نأىلا ةريخا ىلع كلمو ا ٍ

 رشع يف 39 ةريخا ىلا نعال لاقو رحضف هاضري أ د نع ع رمل وخلو مم 5 |

 مهرود يف برعلا ىلع اولْرْ نايا سرفلا نم الجر مهاع نكلم الو ةرواسالا ن :

 كو لاقو هيلع لققاف هيدب 3 انقاو ديز نب يدع ناكو مءاستو مطاومأ م ماع اوك

 دلو ٍِق نأ دينها كلملا 0 ل لاف ريذ هنف ذيحأ مف لهو ردوا نم ىقب ن“ يد

 مهزأوا مه ريضحاف مهما ىدع ثعف مهر ضحاف م ١| ثعبأ لاقف ريخ مهلك مهن و ةبقاتللاو ردناا |

 3 : مهاصوأو اودارا اع م-يطاخ يف َح ةريخا ىلا ديز نب يدع صخش لب لاَقيو هدنع اعيمح ْ

 كاريسغ كلمأ تسل نامعتلا ىلا لبسرأ ديز. تا ٠ يدع ىلع اولزت املف لاق: يردك

 ل_ذش تاك # كلدب مهرتغأ اع ينافةمار كأن م كيلع كتوخا هب ليتل كاثح

 عماط رب ريغ هناو .ناءعنال اضقش معد 0 ماركالاو لزيلا يف هيلع اعيمج هل

 مكباين كاوا كلما ىلع م ا اذا لوقيف الحر الحر مهم واي لعجو هدي 0 ماه يف[

 0 اذافنولك انام اورزنو مقالا اورذصو لك الا يف اًوطامتف ار اعطلاب مكل اعد اذاو اماجأو ا

 اولوقفهيتنو فكن د ةعاطلا نع دمعات 22 ناف م ؟] لاق اذان من اولوقف 2 2 5-- '؛

 هنم أولبقف 5 :و ةعئم برعلل نا ملعاو م 6-5 ش 0 50 ىلع ردشال اضع نأ اا

 34 ا الث تسلح اذاو كفيت انإ2. له داو ريلا تان سيلإ هل الخو |[
 5 0 ا تا

0 



١ 

 || ترجي نا ل لق رطل لفك | لاق اذاف من لقف برعلا ينيفكت له كلأس اذاو هلم هل
 || كشغلاقتهريخأف يدع هب ا امعةلأف دوسالاب انيرص نب 2 !اق زمتال مه ريغ نع يناف مع

 0 نئلو نكلعلو هب كرمأ امييلك نفلاختل ينتعطأ نالوكحصنامو ةيدومعملاو سلصلاو

 هذه نا و ركمو هيف ءاهد كلذ ناذ نامعتلا ىلع ليضفتاو ماركالا ن م هك ارآ امكن رثنال ونامعتلا

 3 ةيدج وانكلاخ نأو كيم يربك رعأوهو احصأ ينلأي مل ايدع 0 ليج و كي نم واكل ةيدديللا

 1 لاقدهنم هلوق نم اني نإ سا اءلف يرسك عجرب هلوق ىلاو انقصوو انس ءاجوهو يلعدسفأو

 || اولمف ماعطلاب ط اعدف و املق الاجر يأرومهاكو مهاجدعأ هيلعا واذ داء اف يرسك مم دو

 | يننك ن1 راقلا يدل لاقف هلك أ لماتيو مهني نم. نامعتلا ىلا رظني لم يدع هب مه ىمأ ام

 ١ اا يرلا ييفكتا هل لوقيف الحر الدر مهب وعدي لء> هع اولسغ اماف اذه قع ريخ من لح

 من لاق برعلا ينيفكتأ ناك اا نابل ىلا ىتأ يح ىوذإ الا اهلك اهكفك م لوقف

 هيلععلخو هكلش زجححأ | مهزيغ نع اناف مهنع تزجم نا لاق كت ل كح ع ناق اهلك لاق

 : دوساللاني سم نبأ لاقكلم دقو جرخ املف يهذلاو ولْوللا هف مهرد فلا نوتس:هتمبق احا هسلاو

 ظ ” تنس نع انآ اهم نبا ىلالسراو.ةعس يف اماعط عنص ايدع نا مث * ىل كفالخ يقع كنود
 | 1 ند نأ: ىددعاب انيرج نال دير نب يدع لاقف ةعسلا يفاودغتف 1 2 ىف ةحاح ىلل ناف ظ

 00 5 ناكردنملا نب دوسألا كيحاضص نأ ت تفىع دق ىلاو كلم ناك م هيلع 1 م 5 ” قحلا فرع

 ْ لع دقحم ال نأ بحأ انأو هلس» ىلع تنك “ى : ىلع ىنملت الف نامعنلا يبحاص نم ثلع نأ كيا

 || مالا هيد ناف يض " نم كيطعأم كسشت نش ينيطعت 7 0 أو كك تردق 9 عش

 ظ : هنع يوزي لو ًادبأ ةلئاغ هغمالو ل هوحمال 1 ةعببلا ىلا ماقو كبيصن نم رفوأب س 3

 ظ ادا ءوح ع لا ال نأ هنيه لثم فاش اني رم نب يد- ء ماق ديز نب يدع غرف ام و ادب اخ

 ديزنبيدعل انيرمنب يدع لاقف ةريذاب هن لزيم لزت ىد> نامعتلا جرخو يقبام لئاوغلا هيغسو

 3 د : كاوق تر ناو عزجت الف ىدلع نع ايدع غابأ الأ

 0 0010 كا هع وا حلا ف دقف ةريغل ريت اناك ايه

 . اك اوس دع بالف تطعت ناو * اد. ر فظت مم ةاظظت ناف

 اعاد كام ككانع تأر د ال نئكلا هعالل تسي

 ىدتملا اذه نم كراثب تلطت نأ نزحست الف رئاخت اذا ا وسالا انيبسم نإ ىدع لاق مث لاق ظ
 ىتفلاخف 0 كتر او ركمو اهدك 6 ل نأ ةكرشلا تيك دقق لعام كب لعف ىذلا

 انيرمنبا ناك و لعءفف ىلع اضع الا كرو كالام نم ةدئاف كيتايال نا ا لاق ديرت اه لاق

 7 || نم راصف انيرم نبا نم ةيده نامعتلا با ىلعالا ىتأي مون رهدلاىف نكيرف ةعيضلاو لاما ريثك

 17 نب ىدع ركذ اذا ناكو انيرم نبا نمأب الا ايش كلم يف ىضقبأل ناك يح هيلع سانلا مرك
 يدعملاو ةعيدخو 1 هف دز نب يدع نا لو ناب كلذ عيشو هي هيلع ءانلا نجا نامت ع

 | 109 ليش هوهانو ةوهزل هدنع انيزم نأ ةلزنم نامستلابف طن نم يأراملف اذكعالا ملصيال



 مهو 22220202520007

 هيلع سيال هنكلو كلذكل هنا اولوقف ريخب كلملا دنع ايدعركذأ ينومتأر اذا هباحصأ نم 0
 هوئذذأ قدح كلذب اولازب ٍِ هالوام هالو وه هناو هلماع ناعتلا ىنعي كلملا نا لوقيل 3

 نانا هب ونأو هن ناتكلا ا ورنحا حملا اوسد مث هل نام رهق ىلا هنالع ااتك اويتكف

 كتيؤر ىلا تقتشا دقيفاف ينترزالا كيلع تمنع ديز نب ىدع ىلا لسرافهضع دتسشاف .|

 |( سحمت 2 هساح قح هيلا رظند م هانا املف هل نذاف ينرسك نذاتساف يراك د دع ديفا وى

 معلا نم سوم ع لواناكف س ىلا قودهو رعشلا لوشإ قىدع ل يخوخا هيف ةيلع 8

 لاؤسلا فقكاطع ءاسالا ريح كلا و ماعبلا ن ع «ىرعش تى 3

 لاحلا مويل اودهان ذا نسم # هنالاو للملا انراطخ اع نأ

 لا 1 انكو يرأو ل وهرب نيالا تلح قدا

 لاَوأَو م-ييلع ينرأو نس لاب لبان - يذلا بصأف

 لاتق الا ةئيم قلأ مو ىمشنكب تح تتح ا ل
 لافثلاب احرلا أوعق 0 لق م » اعلا ع رصل 00 اول

 سوبحت وهو أ لاقو أولاق ةبول ةديمق يه

 بشسّؤر ني ريقراوب # هيف تايرهفكمل تقرا

 بيشق رادخ دحةصاواحنو د هاو 2 ةيفرسشملا حولت أ

 امف نوصملا بولا وهو ةيرء٠ ةيسراف رادخدلا ةيفرشملا لاخن يوريو

 بياصلاو 3 برو كياع 3 ع نولأبال ءادعالا ىف 0

 بلالا يف و للام كرا نحسل #3 يدع نع ل 3 انداز ا

 بيصع مون يف ََك 0 دقو انت ددغأ م كمصخ زازا تنكو

 بيسعلا أ ءاحالا نيب مك ندم لحج نطو ميلاعأ

 8 توا حدقلا ةزوف كحاتب 3 انمقتلا ا م-ملع تزذف

 بحعلا نم تيقلام نكلو * الضف تردك ناب يرهد امو

5 0 

 0 تي يد 5 الني 1 ممول 0-0

 7 ا رو دج دع

 01 نع و ل ف : 2 5 0

0 

 د 1

 5 م

 بيلاب . ةحبصتلا يور دقو.« ينع نامستلا غابم نمل
 تطلا يدل نايلاو التغو * ايقو-ةباد ناكش رثعا
 كيرحت نو ماض ملو * يسيح لاط دق ينأب كانأ
 ىلا نس كح ل [ 8 ءاننألا فتم يبو 22
 بيرل زرح هناح نمكح #* ىذبع لع عومدلا نرداس

 توندلا نم هيلع اوفرتاامو «:ئدعح لع كشرا د
 بينخلاب ”يفاصملا مدقق * انه[ تع وأ وأ تأطذأ :
 ئبضن نم كلذ رطأ ناو « نوفاك دقق را ناد
 نورحلا يف لالا تقتلا اذا . _لالخو يدي د كلهأ نار



 : 3 ببملا يأرا لع تاق الو ع اهدا كراع نأ كل لف

 )0 10 سيرا فر ىلا #2 ير مويلا تلكو دق يناف

 ١ © ًاضيأ هفلاقواولاق )
 20 : ظ يوما رذان يناكو #2 ركعأو الع 0

 2 0 1١ اع نعام قوف * اوان يدنعمطأ ”ي

 ا ليال ن ظام دعو د« هلكثم هيف 0 0

 ريسح حعبصلا يراولىنتأ 2 للا هل واضعا ١

 00 ' (اهف كلوشو )

 وا لك الط لالا + قاح لفاف هللاو تا

 رعشلا يفاو همم نبسح # لك قى قاف عر

 عل علا ند هللأ يداو #3 مكنادعا ن «لغلا تلمحام

 ريج مظعلا اذا تح يسأب # همظع يساك ن كتل

 سكاف هنم ينملا نود وى 5 يجنب ريخلا دعب داع

 رفكديعلا اذا يعسلا يف كل * رايدنأ+ يقام لا ؟ داو

 )ل وط ةديصق صو 1 لاقو (

 ىراظتناو يدح لاطدق يننا »+ اكلم ىنع ناهيك غلبا

 و استعا ءاملاب ناصفلك تنك 00 قرش قا ءاملا ريسغلا ول

 يراهعو قيل كردأ اميح 27 يره لي>دن ءىرءذتل

 راش حاوى>سناك امأر >و #7 5 يدش ب 0 ا ءاق

 ىرابطصاو مكم ناك يوندو * مكلوأ ار ل ليخأ

 2 5 1 هدنع ينذت الف هيلا اهب بن و 4.ف اطوقي نك 5 ف يلكلا ةباور هذه

 حاصيإم الو ثانأ 0 هدنع لامآل هفداص 0 لع 5 ا نإ يدع 1 كذا هنأف يضلا

 0 «لحر نذرت نإ ل ض“ 1 مث هل لاف 0 0 اللا ةليح كيل 0 " 8 هل لاو

 0س رباح 0 ىش ىدنعام لاقو 000 هب نأ ينأف الاف ةمم اضرقل هاساف ُة همود ن م ةريلا لعل

 ثريا يب“ نم نابل نب ريهج نب نيطب نب مالق نب سؤألا ى 5 ولا رهو نوف

 ّ عيبارلا مولا قف ناك ملف رم اممقسيو مل يدي م أ ةنالث هدئعامظ 4 ا اضرق: ساق ا نإ

 0 أ دنع أ ىلع نامعنلا اهب نيعتسي مهرد فلا نيمرأ انضرد ىدسع هل لاقف نادي رئام امط لاق

 ]|| مهرد ىل يرجحال مردحال ربا نامعتلا لاقف اهانإ [هالفعلا 9 الأن ونا ئدنع ل لاق عما



 نامعاةصق نمرك ذ مث ةريخلاب ضيبالا رصقلا بحاد وه رباحو لاق تكلم ان ناك

 نامعالا نس دح سس نأ ةصاخ ليعمل لاق يلكلا نب هرك ذاه لثم انضم ناو يدعو هَ

 ةناحأو وهودع ا هيلا كر هل نايمتلل افنان موب تاذ عنص ايدع نأ نإ

 قح اوبرشو هب ادعأو وه هذنع ىدغت ىح هستحاف انيرم نب يدع هضرعءاف هيلا نامعتلا

 ب رف ماقف ةها ركلا يدع هحو يف ا كلذ هلحاح ا هيف لذف الو ىدع ىلا 8

 نامعتلا لعف نم كالذ يف دز نبا يدع لاق هلزن ىلا عج

 كلاب ىدوي انئيدح ن-# بجو انداجتيبحأ
 كلاكن وأ كرمال ةعر_# ضم نولهالاو لاملاف

 كلاهش وأ كيك نال ىلا 250 7
 دقو يل نأ يباف هلوسر 0 1 هنأ نأ يبأف دبرز نب ىد ىلا 8 تاذ نايف لير

 يف حو نينصلا يف ه سيح هيلا هب يبتنأ ى 2 1 نم بحسف هب سا بضغخف برش ناحعتلا ناك ||

 هل هلاق ام رمشلاب هيلا لسري يدعو هنيحا 3
 قالخلا حبسملا هحو ريغ * قايينونااىلع يثسيا ٠

 قاقشالا و دوا اداه مع 1 اناحاف نأ نكن نا

 قائيملا نقال هريس ف #3 رولا نهي وقضى ريق

 قاتشم ايدولا سيح يل # رك يذةرايز ىنءاسدقلو

 قانعالا ىلإ ارتانشاو ىدرت الاول

 (1)قانولا يف نم قان ءاايتاؤي ال دعب ريغ 0 مذاق

 قانملا اذه ْمْزَأ نم سقتي هللا اشي نأ ميما اب يبهذا و
 قاورلا' فونملا نال نا ليبس كلف ةهجو نكن ل

 قالاعإ [و دق هونبو * ىدعىدوأت ادعاالوشو

 قارعاا نم تينا نا ينوخإ * الوسر غا مالك ريس

 قانو ديدش قثوم يننا # هاخا غلبأو ارماع اغلبا

 قال ”يش لك ءرملاو سر * الا ينقريساطسقاادب دحيف

 ا تاحصام  تامو < لولغو عاطو ك دس ف

 قالطنال تزه>دقاريعزا * ؟اجااوكف مارا يفاوكراف 2
 ةربا يف باصافناسغ ن٠ لح رلبقاف نيرحبلا ىلا نام+الا جرو اعيمح اولاق مارا رهشلا ىت: |

 كلذ يف ديز نبيدع لاقف ىننملا نامعتلا نب ةيعج هنأ لاقيو حام |

 برزعلاو حورملا كابلأو * اهبناح لمشاف رقصامم 34

 ةعسر نم ليابل ةديصقيف قاس ثيل | 1 ٠

 قنا نا عر



 (؟ة(

 هيعا رميف كرئام سيزملاو اهتاطعا ىلا ةحورملا لبالا حورملا

 بيش نهوداعلا ن>حبصو #* تامحامةبوثلا ىدل نيثو

 سو ة موسم امحرت * لافاال ةميغلا كلتالا

 1 بيتع ماا ا 7-7 00# ربت ب اددقو امج رت 5

 محلا ادع ديك نوع لأ ها لا رتك ديز نب يدع نجس لاطاماف اعيج اولاقو

 ْ رعدقام ءرملا عقني ل هو * هنأ" لع ان خلبأ
 دام اق و هب تكاد اًوفلا قيقش كاخأ نأب

 ٍِط امأو قح اناما د#_ دخلا يف قثوم كلم يدا

 مرتعيام داع د ملام م * الغلا باك كنف ,ءاؤاف

 اف يل ةليا د« انتاتنا كضراكضرأف

 0 را 0 لاق

 دلدطا فئاذلو ' عايزرج © عالق نامزلا كنا نكي نا
 فويدلا *يضتاهف انوحطاو * اح ما وا ةلاالا نافو"

 فوقلم اطان رس حيص تا#* وملا ةز راع عزز تاَذ

 فرضت دل ذا تعبسوا نملعاف * حا كادي 5 3 2 كك

 ١ رط وأ ةحاجل دالن عسل كيوذ" كل - لاعوأ

 دع مدل ينام مل # اهف كنا 00 رار

 .فريرخلا بوصيامكينعالا * م فااهللاو عنا نأ

 فيعتلاو نامزلا اذهنع * دس ىنمتن او يداعالا يف

 فوسا قيدصلا ىلع عوز * هلعتع ز>نكايردعلو

 ترا امف كاورش ليلقل 0 فارع ان نايرومللو

 نامعنلاىلا بن كفه ربخ كا يف ه.اكف قرف ىلا اق ئذدع با“ تك يأ ا رئاملف اعيمج 0

 ناكل يأ ل ىف كلا ةك دق هنا هيلا نامعتلا ةفياخ بتكو الحر هعم ثعبو هقالطاب هرمي

 ْ ناك دقو لوسرلا ءاحو ميل يبأف ةعاسلا هلتقا هل اولاقف نا نم د ةليغ يب نم يدع ءادعا

 | ]|| لخدا هل لاةفنيتصلاب سوم وهو هب هيلا لخديف يدعب ادب نأ ها هانرو هيلا مدقت ىدع رح

 كدنع اق كلاسران اح دف ينأ هل لاةف يدع ىلع لوسرلا لخدف هلثتماف هب كصمايام ر ظناف هيلع

 قدح باتكلا ينطعاو يدنع نم نج رحال هل لاقو ةينس ةدعب هدعؤو 0 ئددلا ىدتع لاق

 ناتكلاب كلما يف 1 نأ الا عيطتسأالا لاف ناتقال يدتع نه تحرخ نا هللاو كناف هنلا هلسرأ

 لخد ىركا لودر نا ناذعتا ريخاف اف هنادعأ ع نم كانه ناك ن م ضع قلطناف هب هنلا ةلصواق

 ها اهرارق يف ةدشلا تراص ىأ )١(



 أ ناكر لاق لاققدلا 0 ناععبلا ىلا 0 لخدو هوقد 1 0 ع هودفن 2 |

 هح راف كسفنب ا لخ داف تح صأ اذا هللاقو 3 رو ايهذ كة ا عل 11 هلرماو !

 راح لع : مو مايا خ:ه تام دق هنا سرحلا هماعاف :ندلا قلخندت 0 ع ْ
 تاحد س ا 00 ٍِش 0 0 دقو سارح !

 هنم 00 هءاصأق هاو هحصل يف 0 هب ىغلان : 0 نأ 000 0-00 ةارهجو هرب أ

 الحر دقفمل نكي لأ كلملا 5 مو 7-2 نم د ا هب بصل و هلحأ ىضقناو هي دام تماعقناو |[

 هتح رسف كلملاة مدخل حمص هيا 0 نيلالثا علي دق وانو كج ههللأ مظعامافاخ همدان لمجالا ||

 ش , يذلا وهناكور خا لمع ىلإ كلذ نعدم فاعلو لمخلاو تارك هيله ت أ كلما يار ناف هللا ||

 ةفيظو برعلا 20 هل و كلملا رو صاوخ يفو اعود ّق ترعلا كولم ىلا كلملا 0 ةيتاكملا

 مدالاو طقالاو ةسبايلاو اهنيح يف ةبطرلا ةاكلاو اماله هل نالمحم نا رقشا نا ره ةنس لك يف ةفظوم 0
 يدعنب ديز عاوأ» كف ىدع لمع اذه ناكو هل كلذ ىلي ىدع نب ديز ناكف تملا تارا راسو ل ظ

 ىلع تاون. كلذ ىلع تكنو هيلع ءانثلا ندخل نامعتلا نع يرسك هلأس مكوللا اذه كلملا دنع. 1

 كولم 0 هل ةمدخلاو هيلع لوؤدلا 0 ناكف 6 هب عر هيلع ا نك يذلا مالا ا

 تدحو اذاف ةفصلا كالتب نيضرالا كلت 3 ن ودع اوناكف م هدع 0 ءادنلا ند ةقص م مجعلا :

 كلملل ادن هنا مث مهدنع اهنونظي الو ا ا 0 ركب ل ملا ريغ كلملا ىلا ت 0 !

 لوقلا كلذ ف وهو يدع نب دس هنلا لذدو يجاو | ل 1 كف لغو ةفصلا كلت 0 3

 دقو ةفدلا تا رثو هل نيلطي ةوسأ 0 0 كلملا تأ ر َّك لاو مث هب هش هللا لخد (يف طا 0

 نبرشع 30 عادلا اهلهاو ا >9 ءارسأو هناث نه 20مم ا 2 دنعو افر ع 0 لا تنك 38 5

 ةصاخا.عنلا يفو برعلا يف 'ىش رش نا كلاا اهم لاق نيف بيك اف لاق ةفصلا هذه ىلع 5 دارها ا
 هيلع ضرس وأ هيلا كسي نم نوي نأ نك 1اناك نيس ع ع اومحز نومر 5 منا :
 دب رعلاب موشي كنتاقنا ن نو تاخر ع“ ثعباو ينئملاف 00 ردقب مل هيلع انأ تمدف ناو نهريغ

 : قح هفطايو لجرلا مركي لعل ديز هب جرت امهف ادل> الحر هعم ثعبف هبحام غلب | يتح

 دار او هّنب نا 0 0 ءاسن نا جاتحا دق هنأ ناقو كلملا مظعأ ةيلع ل23 املف 0



 نا دل 1 او اهم انئج دق نّمفص هذه لاقف ة ةوسنلا « .ال ؤهام لاقف كيلا ثعبف هرهصب كتما 1

 , رمش ينأ نب رك الا ثرحلا لع راد ا ماصأ ناك ةبراج لاو شوا ىلا يدحأ رك ول رد

 ا نوالا ةيقن : قاخلا ا بر كلاما تيحو دق يلا لق اهتفصي ناورتشوتا ىلا تكف يتاسقلا

 لا 1 | الز ءار ءامش ءاونق ءاتع ءاروخ ءاحد ءالكت ءاقطو ءارق ءاضنب رغثاو
 ناعم ةمخض يدثلا ىعاك ردصلا ةضي رع ءاطبع. طرقلا: يوهه ةدي.٠ ةماظا ةميظع رعشلا ةلئج
 حادو حاشولا يثرغرص#لا ةديمح نطبا'ةرماضنانبلاة طيب كلاةفيطل مهعملاةةسح دضعلاو بكنملا
 لالا |1100 قالا ةفع نتك املا ةبحض فداورلا ءاير نيدحنإلا ءامآ لفكلا ةسار لابقالا
 الو ءاسنخحم تسيل ديسلا عومس درحتملا ةضب ىحضلا لاسكم يملا فوطق مدقلاو .بمكلا ةفيطا
 رمدتش : لاخلا 2 ةميلح ةنيزر ةيح سوا يف ذغت مل سفللا ةزيزعا فنالا 4 ةقيقر ءاعفس

 9 5 بدالا يف رومالا اهم يجادت امايق عامج نود اه ءامدشب ين" 0 اصف نود ابا تس ىلع

 نب زتهتنك اس توصلاةوهز نامل هع رك رنكلا عانص ةحالا لح لمح اهامعو فرشلا لحأ عار

 | || تديدنو اهاتنحو ردحتو اند رولر تما ابتكرت ناو تيشا ادرا: نا ودنلا .نيشنو ىلولا

 0 | تابثإب سعأو اور شوا ابق اق تنل اذا د كرمأب الا سام الو تق اذا ةيثولا كردابتو اهاتفش
 أ ديز ًارقف زمره نب يريدك ىلا كلذ ىضفأ تح اهنوثراوتي اولازي رف هنيواود يف ةفصلا هذه
 | سراف نيعو داوسلا اهم يف امأ عمل لوسرلاو دب زل لاقو هيلع تقشف نامعتلا ىلع ةفصلا هذه

 رقبلايأ ناواكةيسرافلاب هل لاتف نيءلا واهملاام ةيسرافلاب ديزا لوسرلا لاقف هتحاح ىرمد هب غلب بام

 بتكي ل كيلع قدي اذه نا معواو ك كتمارك كلملا دارأ اما نامعتا ديز لاقو لوسرلا كسماف

 د لاقو يد_:ع سبل كلما بلط يذلا نإ فرحك ىلا 3 هدنع نوب اءبازاق هب كيلا

 تكيس للملا 0 2 مدق يذلا كودرال دبز الق ا لل اع>ر اماذ كلملا را

 هيلعدأ ارقفكيلاهباتك اذه ديز 1 ىرسك ىلعالخ داملف هنف كيلاكأ الو كتبدح لع ل

 مماقش نم كلذذاو مث ريغ ىلع الا ام كيرع تنكدا لقد يت ربخ تن 0 ىلا أو ىرسكهللاقف

 هع كاكا بط ىلع حايرلاو مودا, فراطاو داو ثلا ىلع يرعلاو عوملا مهرايتحاو

 هئيفاشم نع كلم مر 0 آ يناذ لاقامت ىعم ناك يذلا لوسرلا اذه ليف نددلا امومسإ مها 0

 . ]|| داوسلا رشيف ناكانأ لاق هنا كلما ام أ لوسرلا هل لاقف لاق امو لوسرال لاق هب هك لاق امي

 ١ دز ْ كل عقوام هم هياقىف عقوو هيجحو ف بضغلا فرعف ا ان دنعام باطي يح نكات نسرافو

 1 يت>مالكلا اذه عاشو ا لا كر اع مث اذه نم دشأ وهام دا رأ دف ادلع كار لاق نأ لغ

 م لققأنا اك عقوتيو دعتسي ناءعنلأ لعحو كلذ ا رهشأ ا تكسو نامعتلا غاب

 || ىط لح ا هاا 6 وقاموا هوا د لاف, هياتكا ءاآ ني قاطناف كلنلا ةجاح كلملل نا
 نير دعا ا كناكو أر ماو الحر هل تدلو دقو هدنع مال نب ةنراح نب دعس تنب ةعزق تناكو

 الول هلاولاقوهءيلع كلذ ىلا وعنعو نيا هولخدي نأ ىلع ائيط نامغتلا دارا هنا ا

 ” دلا للاق لع فوط ليقأو هب انل ةئاط الو يرسك .ةاداعم ىلا ءانب ةجاحال هناف كاناتفل كرهص



 نإ م ١
 نيدطايذ لآ يف ةعس رند دو 00 00 0 0 1 ب لهذي ةعمر 0 نس

 ةلبالا قاوعدم نك ساق ملا دق قر 3ك ناك وندم ا ىذ دلخ نب ىلا 1 دول نا

 ىف ةيوار |١ داح لاقو ةسش ةئم عنقي امم هعتع اماه نأ 0و كلذل لح هيلا عفدبي نأ املا 5

 عنمأ | + كلتلام انأو كفامد ىنمزا دق هل لاقوهراحأف هريغب رادع تاكا م داجتما عا هنأ : 9

 يلهم هنال كمفان ريغ كلذ ناو :لغر نيند الا قرشع ند .يتبام يم يداوو ىلهأو ف

 لاةفباوصلا كلو ينرواحم نم هديرئامت كعءفدال كي دعس ا تع كار دعو ككل

 لزان تاوماو ةقوبب تالا به نك نا اد نوكي نأ ٍلجرلاب لمجي سحأ لك نا نان
 ضمافث يش نا اذه كلا دعب ةقوش قم وأ لالا عرش نأ نك رش ارك تونر لك
 از نع اام تدعف كنغ حفص نا اماف هيدي نيب كفن 0 البول اياده هيلا لاو .كيحاص 1

 نئيمكو كلام لك انو امادكنطخو بر لا كيلاعص كب لت ن ران نع نش كباصأ نأ مأو

 ىلإ ,ضلخ نع بلا ضال 0 لاق يرحب ف لاف ار وهم لتقت وأ رواش ًاريقف

 اردو نوعلا بصعنم اللحو اخ راتخا مْ رولا نلو حيحصلا يأرلا كنأو اذهلاقف ينانبإ

 هلوسر ا هيلا رئاض هنا ةملعي وردم هيلا كك يش ل ام هحوو هدنع تناك 00-7

 هلا ىعف اول يك دع مهناو كلذب هريخافلوسرلا هيلا دام مودقلاب هيأ ير بقت 0

 ءاحمتلا تمطتسا نإ مدن هل لاقف طاناس ةرطنق 3 يدع نب ديز هبقل نئادملا ىلإ لدو اذا ا 1

 لاقف كنبأ تلد ل را يبرع اهاتقي مل ةلتق ك1 آلا كل تشع نال هللاو اما ديزاي اهماعفا هل لاقف'

 بايلايهنأ يردك غلب اماف نرالا رهملا اهعطقر.ال ةخا كل حا هللاو دقف مح كنأشل 0 ديز هل

 | هش تاق كانه نوعاطلا عقو يح هيف لزي ملف 5 نيقناح هل ناك نحس ىلا هب ثعبو هديقف هيلا ثا

 لترا ءاقلا يلكلا نبا لاقو هسح يف طااس تام لب نويفوكلاو ةيوارلا ( دامح لاقو ا

 منع د اوجتحاو تام يتح هتثط وف ةلفلا

 قرز# وهو تام يت دِح طااس * هبر.توملا نم ماو ا

 ةليوط ةدم ًاسوبحم لزب مل اولاقو نا تام هلأ غو نم اخ ركتأو هلع قيطالا قر ل

 راق ىذ ةعقو بيس هلق ناكو ذ دئنيح برعلا هل تدضعو مالسالا ل ا..5 نيحم كلذ دمي تام اعا هاو

 لاق ىلع نينسحلا قوخأو حاصلا نب ىلع انوع كاف دعس 3ك نبهللدبع انمدحلاق ىم (ينربخأ 3

 ْ ناك لاقديبأ نع ء يكلا نب ١ ماش ي ينثدح حاب صا : نب لع لاقل هيورهم نب مساقلا ند ينادحا

 ا رة نانا تابدنه ي 1 ثلا توا ؛ ديز نب دا> نإ دبز نب يدع

 نب دوعسمنب ثرإا نيورم نب ةعبب رنب ردن نبىدعنب و ري نيسيقلا *ىرمأنينامسللا نر
 تبحشل نب ديز نب جدأ نإ لع نب ثارخلا نب يدع نب كلاهوهو مش ن ةراغ ن مع نب كلام



 35 لوَقي اذو ناطحق نب برع نب بش نب بت نب نالبك نب دز نب بر ىع نا

 قراو بصن هيف رستس» * قاع دنهنم ءاشحالا قاع

 لوشن 01 مفو ةليوط ةد.صق يهو

 دفمو حوصن لك ىمعدق #3 كحل موا كماع ننعلا

 لوش 1 اهفو ةليوط ىهو

 اريح 0 احور مث * اريسعتلا اري يليلخاي :

 ًاريثكيطملا امتع نأ سيا # ده رايد ىلع يناحسغ

 ناكالاق اها كلك كلف 53و دعس يبأ نبا لاقو يدع اهحوزت دقو يلكلا ن نأ لاق

 سيمت ىف ا 2 كلا ةيراح ارم ارانام زو املأ ءانن لا ه تناك ًادنه نا اهايإ هقشع سرس

 كلم يف 3 كلذ ةنس ةرسمع يدحا ل دئاح اطوةع ءلايفب م ةيالث ني اعسلا دعب وهو حصفلا

 اطوذد قشاف باش يب قف دئموي ناءعتلاو ردنملا ىلا 0 + ةيدهب دكليح يدع مدق دقو زدنا

 : هل هشارف ةلف ةلفاغ شو يدع اهآ 0 ميجا ةلبع ةماقلا ةديدم تاكو ترقسلا يدع اباحد دقو ةعسلا

 أ اذه ناعف اعاو يدع اهارب ك كلذ ابا ناقيب م لبقم وهو ادع راج ناك دقو اهلمأت تح

 ٍْ 5 دنه تو الف هلق 2 من ًايدع أ تناك دق ةيرام اط لاقي دنط ةما حان 7

 تلق ىدع سفن يف دنه ا رص نوضو تاانو اعراود تيس اهاع كلذ قش املا رظني

 تفصو ىرخ انمع رح دق ادد نأ ةيرام تنظو لود دعب ناك اماف 0 الدي ريال الوح

 نمو بهاورلانم ١ مث نم ماهل تفصوو 3 وهو اءون ةعب موثلك نب دلاخ لاقو ةمود ةعبب اهل

 - | نافع "031 01 ل اي تاقو ايدرمو اان نيحور ةرملا يراوح نم ام 0

 )| ءاكدق درع ءاشناخ رف ناك اقدلب ىبلف ردانف ريخلا نري >اق يدع ىلا ةيرامتردانو اها تنذأف كلذ
 7 ]| ملا نسح نينيعلا ولح ةماقلا ديدم هحولا نسمح يدع ناكو انسخ هلثم ريم ًابهذم ناكو هاي

 / اذهىلايرظنادنط تااق ةنرام 9 املف ةعملا لذ دق: ةريخا ناتف نم ةعامج هعم محو رغتلا ىت 5

 ا00 | ثلاق دز نب ىدع تلاقا وه نمو تلاق اهربغو جرسلا نم نيرتام و نسحأ ةللاو وهف يت فلا
 ثنح نم طقدار امو كفرد 8 مو تاع تورد ند ءارألا هدر تاوند نأ فرخ نأ نفاختأ

 امو هتحاصفو همالك نسحو هلام مولع عرب دقو هعم نذلا نايتفلا حزاه وهو هنم تندف كفرعي

 اهب تلاقف اههحو يف هتنسو اهبام ةيرام تفرعو هيلا رظن# تبهو ل 1 تاهذف بالا نم هيلع

 : هلا تضرغت دغلا ناك اءاف اهلاج لت فرصناو هّني وهو ايش هتعس دقو تفرصن اوهتملكف هلك

 0 اييرك ذا لاق كيلا ةحاح تلاق كب ادغام اهل لاقو اه.ءاكبال كلذ لبق ناكو اهل شه هاهار املف ةيرام

 دا 01 لاا لعوب والا احح ناوندأ واين ةقردف ايا كتطعأ الا 0 لااا هللاوف

 دبع نيناعسلا سوماقلا ىف لاق مايأ ةعئسلا هديل وق لذ مايأ ةنالاثب نيناعسلا دع هلوق )١(



 هوذا 0 ل و اهل ل تدع ةادباهجوزي ١ أ ارا 3 هانا 5

 تقرع كنا مسي ثاح ند كلذؤف نا انأو 0 1 نأ 4 َكالَد 2 بغرأ وه تاق كلذ :

 لاق كلذ ريع هناق هم || بطخاف هنم تارعشلا 1 اذاف عد تلاقو ريا ل ايدع تنأو 300 | ّ

 3 4عه هنم 0 6 نه 1 تاقام ت تلاق 3 هلل ا تاس 0 كلذ ةيضخإ 3 ا 5

 0 كاد مش تي دو ثد 5 هلق قح هع 0 موثاك نب دلاخ لاق أ ةنالث | 3
 يف تسبتحاو اضن ةئمو نيس ثالث دس كير ل الا نا كلو ١ رهاظيف دنه ريدب [| .

 اهيطختو ةفوكلا ةنحش نب ةريخملا ةبالو يف ليو ناعزب مالسالا دعب اماقو تاكو تاو 0
 نب ماشه نع حاصلا نب ىلغ انثذح لاق دعس يبا نبا يندب كاق( ىم ىفرشسأا) 0 ل
 ةفوكلا ةيواعم هالو امل ةبعش نبا ةريدلا م الاق يعاطقلا نب يفرشااو 0 نع يباكلا نبا نع دمع ٠
 اسم هل تلعساو هل ثنذاف ماع نفت نأ دعب ناهعألا تنب دنه ىلع لذ دو هلزنف ده ريا '

 لام نمةلصنع يق نأ تملع ول كيلصلاو تلاق ابطا كن > لاق كب ءاجامرول تالق م
 رذإملا نب نامعتلا ةكدم تكلم اوكا يف كوع 1 أ كاكلر كتحال يفاكتعر تايش را 0

 ايف لاقو فرصن اوةريغما اقل تالق كلاث هاو ئىأ لاق تدرأ اذها كد وعم قحيفاتثبا تحك 3 د
 نامصنلا هبا كرف هللا » (لاغ ىدفت تيان كك ردا 0
 ناهذالا هيقن كولملا نأ * هنهذةريغلاىلعتددر دقاف هد

 * ناعذالا ةيظب كولملا نأ # ير أور يفو 5

 ناسنالا ةلاَقم ريخ قدصلاف 0 يكماف تقدص دق كيس> دزهاب )1

 ةأسمإ لوا اهَبلوةماَجلا ءاقوز ىوبلا تناكلاهنا دنهل ف كاكا ل ريغ ياكلا نبا نع ىور دقوا

 برعلا نم موقازغف اليم نيثالثءريسم. نم شيما ىرت تناكءاقرزلا ناذ تريلا يح
 نأ لع أذ عمتجاف ءاقرزا| عم لوصولاب مكأ فك اولاق اهرظن ةفاس- نم اوبرق املف ةماهلا

 ام اوراسو هتقاطرادقع ممه دحاو لك عطقف اهامح اذا سرافلا امله ةرحش 0 دش اوعلتقي 3ك

 ريسبا وجيش را تلاق نارا 20 ءاقرزان نيا اهموقابل لاقت لعفت تناك تفرش | 2

 اولتقو يوما اودتك اذ موقلا م هحبص او تا انف الوش ا اشو كنيعكتب ذكوأتبذك اولاقف 1
 ينا تلاقف :ابنع تلئش: دوس ًاقورعا مف اود>وف اهنرع اوعلقف ءاقرزلا اود ةميظع ةلتقم مهم | 'ء

 ت.هرتف اهريخ ا غابو مايأب ك كلذ دعب تتامو هنم اذه لعلف دعالاب كاحتكا الإ م 0

 ا ل ا 1 0



 | نبايورو اراه وح هيفا اقأ نآلاىلا د هريدي فرعإ ا تنبو حوسملا تسياو

 ٠ || لاق اهتلط يتح هب لزب 1و ايقالط ىلع اهرمأ يف ههرك أ ابدع سيح اذ نامعتلا نأ ينارعالا نبا
 7 ءاململا 1 0 حا جفن هو فاعف قر دامت اذه هروض درت نب يدع ارك ذو بييحنإا

 0 بملوأ يي يتلا هيصق ىف هلوق كلذ نف دنه هتثبا جوز ناك هنا برعلا ةاور تلاقو ةريخلا لهأ ن

 : اف لاقف * ران وص هاذه يف كارلا

 ىراهطصاو مكنمناك يوندو #2 مكلوا او ىمعل لجأ

 راصالا ككاو تريزا كيم اهابق م نيلعا دك | انك 0

 كاش ١30 دهف نإ 0 0 لاَ يلودلا نع ندم (يرخأ )|
 رم نب ةعرز ا انثدح لاق ىلحللا و نإ ى ينادح لاق دمحم نب ماثه انثدح لاق يرفصعلا

 > ]|| لاق ىمع هب قرص لوش هللا د.ء نب ريرح يدح تءءوس لاق ىلحبلا هللا دبع نب ريرج لبإ

 ١ 1 فورعم 'ىنثدح لاق هللا ديعونأ يي ءاكلا قارا ديرتنا هع انربخأ لاق هللا دسع نب نا

 1 ركذأو هللا دبع نب ريرح يدج تء.س لاق ورمتنب ةعرز يأن ِء وأ ى#ي نع ذوبرذ نا

 كاذ لبق نائوالا دعي ناكو نامعالا ريصتت بيس ناك لاق من هتياورو هللا ديبعنب دمحال ريخا اذه

 هعمو ةريخلا رهظ. هرعت ج رذ دق نك .,؟ الا رذنملا نب نامعنلا ريخ ْق هللا دنع نب دا لاقو

 ام عرشلا يمان ىدع هل لاقف اهرهمنو ةريخلا رهظ نم رياقملا لع رة كن نا قىدع

 (١)لومت: هل لاقف هريخ يف هللا دسع نب دمحأ لاقو ال لاق رباقملا: هذه لوقت

 ّك 7 نردج ا ضرادلعد هع وخلا ىلا اهم

 00 نونروك: ني م * و انك متأ اك
 ١ ْ لوح هل لاقف رح ىف ىلوصلا كاتو

 0 / ورمل انرص اك فوق هد # انريغت اح ميك مابك

 رباقملا كلت ىلع رش ار ةجحرخ ج رخ مت + راسل كلذ دعب كك هقر هتلخد دقو فرصناف لاق

 لو اهعاف لاقال لاق رباقملا هذه لوقناق ئردا للا فا هللاقذ ىدع هعمو

 لاوذ ناك ع فوم هلا ع« هييشا ةدحلت انار نم

 لا حلا مك هب كَ اكو * ام يتربأل ىهدلا فورصو

 1 0 هنو مقل 36 ك6 اوةانأدق ا 3

 لرد يدل داو < مدنف انيلع قدرالاو
 لاحت ريغ مهرهد (؟) يما 0 5 رهداورم

 نامعتلا وهالة قت وم ةرحش لظ 2 دبز نب يدع هعمو ربما نإ ثامعتلا لاق درملا ةياورو )00(

 لوقت يذلاامولاق ةرحيشلا ةذه لوقتاميردنأ نغللا تنبأ كلملا اهيأ ديز نب يدع هل لاقف كانه

 ما اوعطق يورو (*) ما نوجزع اناوحاو>اا يورو (5)



 (عض

 لاجرلاب يدوي ىهدلا كاذكو * مهب رهدلا فصءاوحضأمت . 30
 لاحدسبالاح شيملا بالطيف * يتفلاب يسري رهدلا كاذكو 2200 1
 | ىدايزاا نع هربخيفّشاديع نب دمحأ لاقو رصنق نانا ميسرف ميتسلا وع هد |
 هانأف ىلاح ' ىعتلا لخخ ىلا تاده اذا ةلدللا نسا دعا لاقو هبحو نم نامعتلا لاق جراي

 هلاح تناك ىردي الف ههجو ىلع ًاحتاس جرخو بهرتو رصننو حوسملا سبل دق هدجوف

 0 روب 3 2 رذنلا ن 0 تنبدنه هم ع هدعب هدلو 5

 0 اذه كر لاق ا حا هب هه رم و ٌ

 فوري اه تركذ هصقلاب تيناذذأ ىال طيلختاا نم هيف ام ىلع يدايزلا هاور يذلا ريذلا تركذ

 سوبحلا وهو رذنملا نب نامعنلا بحاص ناك اغا ديز نب ىدع نال طاتخم ربخ وهو اهانعم ف

 دقو دانزنب رك ذاك يدع هح ئدلا لامتا دج وه الو ءارآلو يدع هفرعبال ربك الا نامعتاو | ش

 ردنملا نب رغصأألا رذتملا ن:نامعتلا رع رك 3 ىذلا نايسلا اذه لماء انا 10 تس رذأأ

 لخدملاوه نارك نفك ةمارصتلا قيلخفا دبر نإ .ىذدع رسل ههجو ىلعئاسلا رصتتملاو 5 ا

 ةفلاسلا كولملا نم هل الثم هنرض نم م مش يف نايل الما هءريخ دقو ةسارسلا ٠

 انثدحالاق ءاشولاد سا نب زيزعلا دبعنب دحأو ينايرفلا دمه نب رفعح كلما كلذ ريب (انثدح) |[ ||

 دايز نب قحسا| ين'دح لاق يخونتلا ناح نب كولا نا :: دج لاق ىزواساالا لوابلا نب قحسا ١

 نب تفاسوب ىتدفوأ لاق متهالا نب ناوفص نب دلاخ ن عا هاش نبا بياع نع يتؤل نب ةماس ينب نم |

 همشحو هّتيارقب جرخ دقو هيلع تمدقف لاق قارعلا عا دفو ىف كالا دبع نب ماشه ىلا رمع ||

 تذخأوهياو عب اتنوهيمسو ركب دق ماع يف حفأ نيل عاق ضرأ يفلزنف هان هتيشاغو |[

 ريع نسحأو رظنم نسحأ يف وهف قنوم عيبر رون نم اهننن ناولأ فالتخا ىلع اهتيز شالا | ظ
 كسول ناك ةربح ع نم فارع هل برض دقو لاق روفاكلا عطق هبارت ناك دعس طمس نست ١

 نه ةعاردهيلعو اهقفاسمع اهلثم رخأ زخ نم ةشرفأ ةمارأ هيف طاطسف هيف نميلإب هل هعنص رمع نب أ

 هبش ىلا رظنف طامسلا ةمحان نم لأ تحد رذاف لاق مهسلاجم سانلا ذخأ دقو اهتمام يشرع 0

 ةقاعو ًادشر سهلا اذه نم كداقام لعجو همعأ نئمؤملا ريما كيلع هللا أ تلقف ىل قطنتسلا [| ١

 هرورس طلاخ الو افدام هنم كيلع ردك الو اعلا كي هرثكو يقتاب كل هصلخأو ًادمح هيلا د

 امومهرومأ ىف نوعزفيو مهلاظم يف نودصقي كيلا احارتسمو ةقث نينمؤملل تحبصأ دقلف ىدرلإ |

 نمهب ىلع نعو لج هللا نم امو كساحم ريقوتو كقح ءاضق يف خابأ وه نينمؤملا مآ ائيش دجأ |

 ثيالحل نم بأ هاتي كلذ ىف دج امواحركتل كيمو كلت 1 هوذا نأ سال .

 لاف مث انكمناكو افا ىف لعد م نيننؤلا ا نأ ناك كولاا نم كليق فلس نم 0

 ىلا اذه كماع لئمماع ىف جرخ كلق كولملا ن اكلم نأ نالمولا رهان ١ متهالا نباي تاه 2

 ناولأ فالتحا ىلع اهتيز ضرألا تذخأو هيلو عباتتو هيمسو. ركب دق مع ىف ريدسلاو قندوحلا |[

 (ي



 0 00 0 (س4)

 | نكد دقو ا عطق هبارت 0 و راع ندا قا ويف قاوم عبد يف اه
 ا لها اذه لثم نمل هئاسايل لاق مث رظنلا دعباف رظنف رهقلاو ةبلغااو ةرثكلا عم نسلا ءاتف يلمعأ

 ١ / ىغلاو ةحملا ةلح باقي نه لجر هدنعولاق ت كلما لك دحأ يطعأ لع ف اناا لثم م 1

 تلأس كنا كلملا اهمأ لاقفهدا.ع .. ىف ةححجملا لاق نم : ضرالا لحي ملو لاق هجا مهو قع تق 0

 «ىث مأ هيف لزت م "شا هف تنأ يذلا اكدمه كفا 1 لانا لاق هنع باوحلا ىف نذأفأ سصأ ن

 || الا كارأ الف لاق وه كلذك لاق كيلا راص مك كريغ ىلا رئاصو كنع لئاز وهو اناريم كيلا راص

 3 نيف كهيو لاق 0 هباسك ادع نوكت و. البوط هنع بيغأو اليل هيف 0 ريسأإ يش تبيح

 ]| كنطم و كرس و كءاسام ىلعكب رهللا ةعاطب هيف لمعتف ككلام ىف مقن نا نإ لاك لطم ياو برهملا

 00 نلجأ كساب ىح كبر دبعاو كحاسما سياتو كرامطا غلختو كجحات عضت نك و كسا

 1 ترخا ناف نيتلزتملا دحأ لاق اعرو نييارلا دحأ راتخم يناف يا يلع هل رحسلا ناك اذاف لاق

 || لاق فااخيال ًاقيفر تنكدالبا رفقو ار لا تاران ترا قا ىدننال ازيزو تنكاذت انام
 1 اةعاحلل ا و حام سيو هرام ءلعأ علخو هجان عضو دق وه اذاف هبإب رحسلا دنع هياع عرقف
 مك ب وخأ ديز نب 2و هيدا هو يلح اها ى و ليلا هللاو اهزلف

 اا لا نأ رع للا اعملا اعلا اجا

 رورغم لهاج الا نم قم ولاد نمملا كيردل ما

 ْ ريفح ماضي تا م هيلعاذ * نممأ ندل>نونلا 0

 روبيان هلق نبا مأ ناو ما ثول اكول ردت ىرسك ىلا

 روكذم مهم قبب مل مورلا كولم ماركل لا رفصالا اونبو

 0 ]او هللا نحب هك ةجدذاو هانيذأرضحلا ا

 ناك هآرذ يف ل اا لا

 روحهم هبايف هنع كل.لا دانف نولمللا بير هبه مل

 ا درا امو فرك شاذا قرروا بريركذتو
 0 ]وام ردت حلاو اكل اب -.ةريكحو كلاي مريم

 راصإ تاما : ىلا ىح ةطقخسغ امو لاقف هدباق ىوعراف

 روبقلا كانه مهراو ةمالاو كلللاو حالسفلا دعل 1

 رودلاو ابصلا هب تولأف فد> قرو مك أوراص م

 . همشحوهلهأو هتبارقنالقنسو هتتبا عري صحو هتمامع لبو هتيخ لم تح ماك هللاو ف لاق

 : ىلا تدرأ م اولافف ناوفص نب دلاخ ىلع مثلو ىلاوملا تانقاف هرمصق مزاو نا اح نم او

 لجحو نع هللا تدهاع يفناذ ينع مكيلا لاق هتيدأم هيلع تصغنو هنذل هيلع ترافل نيم 0 ريمأ

 || هيحاصو قنروخلاو هيحاصو رضحلا ريخ امأف لحو نع هللا هنرحذالا كلم اا النأ

 0 'يغلاع تي 'يذلاو هنعىنغتس الو رابخالا هذه بعل 0 ذ نسحن امن هال انبه اهريذ ل ينلاف



 (مه)

 ىلع نب نكات فيس لع نعش نط م نع ىربلا نيمحربأ 1

 شفخالا 000 0 هب قرا 00 ع دعس دم انثدح لاق دمم ناكل 1

 هل 3 نا نم حاس نب 0

 كلت كلم ناكو هذه همأن الا فرعا ناكو ناول> نب حاس نا ناواح ندري يفب نم ةأرما |[

 7-1 ناكو يصخ الام ةعاضق لئابق راسو ءارحألا ى ند هعم ناكو ةريزجلا ا 2 0[ ْ
 ا

: 1 

 لاقف موف كتفوريش نيم ةنادم حقو فاتكألا يذ روباسل احأ باصاق نزضلا راغأف مأشلا غاب د دق

 ةعاضق نب فاخلا نب نارمت نب ناولح نب مغ نب اهلا نامت تلا || نيورمع كلذ ىف

 روكذلا ةءدالصلا ليخلابو * فالع نم عمجم مهانيقل 7
 ريتش نم دبازه انلكو“ * الاكتانم سر تقالف 9

 يملا ةريزجلا ع # دلعلا نم محاعالل انفلد 2

 ايش مهم لغتسإال نينس عبر الا ىلع ماقأف مهلا راسو يح م فاتك الا اذروباس نا مت يا

 اهرهد لهأ لخأ ن ه تناكو ضيرلا ىلا تجرخأف تضاح اك لع نريضلا تنب ةريصتلا اناث | 7

 اهقشعو ا اهارف هنامز أ لأ نه روباس ناكو نضح اذا ممتاسني نولعش اوناك كلذكو َ :

 كيف راو كيكح لاق يبأ لتقتو ةئياملاءذه هب مدهتام ىلعكتلذ ناىل لعام هيلا تاسرأف هتقشعو

 ضي ابحر فرس او ةوطم ةمامح كع تلاق نهنود يسفنب كحال ىلع |

 اهمسلط كلذ نآكو ةنيدملا يعادتتف ةئيدملا طئاح ىلع عش ام 7 ل 5 * ءاقوز نوكتركب ةيراج 5

 1 دلال واو مولتناف اوعرص اذاف راس رملا 51 انا هل تلاقو مط بهاتو لعففوهالا اهمدهالا ١

 نيذلاةعاضق ينفأو ددسلا ىب دابأو ذئموي نزيضلا لتقف ةونع روياس اهجتقو ةنيدملا تعادتف لعفف 5
 لاقفاويسردواوضرشلاو ناولح لئلا تا طار م من قبب مق نزيضلا عم اوناك 0
 نزضلا عم ناكو ةلا نب ورم كلذ ىف ع

 دينعلا ين 2 اع ْض هناا كن رمزا ا
3 

 كر هيبأ يبو نزيض 0

 3و رود 8 لاطب الابو 3 تالا لورفلاب مهاتأ 10 3

 ديد ا رز هلاقت ناك »أ رخص رضحلا ي ءاورنم ممدهف م 1 1

 ررضتس المل م مف رملا نعل هم نسرعاف نزيضلا تن ةريصأ ط1 :-او ةئيدملا دو هدأس نرخ لاق

 ةقصتلم ل ةقرو اذاف امذْؤي ناك ام سهتلاف زقلاب وشرب رح نم ىو اهشرف ىف ةناشخ 0

 ىأب كيو روباس اهل لاقف اهترسشب نيل نم اهخم ىلارظني ناكو لاق اهف ترثاددق انك نم ةنكعإ

 ا د كسأو لاق ل ةوفصو 55 || ٠ م راك الا دهشو خلاو لي 0 تااق كيذغل 0 ناك يش



 مم

 م امر كو ا م نر " ذاع كاذغ ىذلا كيأ َّق كلرانأو كنة رعم ادهع كدحلا

 ىعاشلا لوق كلذف اعطق اهعطقف هتك رس ماه هنذب اهرتادغرفضو
0 

 1 راثرثلا نا ابهنم عاب 03 رملافةريصن نمرضحلار 3

 ]| | كرما بحال نورطاسلا لب ,مهريغ لاقو نو رطاسلا بقلب رمضحلا بحاص نزيضلا ناكو اولاق

 1 | امأو ىدع هرك ذ ىذلا رضا بحاص ريخ اذه ناك كلذ 1 رعأ هللاو يم ردا ل نه الجر

 1 | هنأةقتتلاورخ هل فرعي مم هه>و ىلع حاس ىذلا وهو ةقيقشلا نب نام هلا وهف قأ رولا بحاص

 1 ةعيبرنب رصن نبىدع نب ور ن سيقلا يرسعا نبناهعنلا وهو ناش نب لهذ نب ةعيبر فا

 ١ ةياودو ءركذ انمدق يذلا هربخ ىف يبلكلا نبا ركذذ قا روخلا بحاصوهو ىمخنالا مخضلا نبا
 | نأسف ارإ] وسأل نك روياسنب هرج دز نأ قنروخلا هتاثب بس ناك هنا هنع هيا م نبال ىلع
 | درجدزينيروج مار يبهنب|عفدف ةربخلا روظ ىلع لدف ماقسالاو ءاودالا نم حي *يرم لزنم نع

 ' ]| هلزنيوهنب الودلا ةكسم قن روكا ينبي ناب او رعلا ضرا ىلع هلماع ناكو ةقيقشلا نب نامعن || ىلا

 0 | غرف املف راهس لاقي الجر قئروملا ينب ىذلا ارا ىلإ ها جا هرهاو هلق هانا
 0 هقحتساام يب نوءنصآو رج ينوفوت لكن تفلع اول لاقف لم نان سيم نيو هاج

 ّْ حر ذهب سأل هنن ملو هنم لخلا وهام ىننتا كناو اولافف ترادامح سحشلا عم رودي ءان 0

 18 || اذا بيع عضوم رصقلا اذه ىف فرعال يفا هل لاق هنا تاناورا ضع يف لاقو قسوحلا نك نم

 اا تلاقق رصقلا ىلعا نمهب يم يرمث ادبأ ارح هيلع لح هللاو امأ هل اولاقف عم مح رمقلا ي ءادب مده

 ٠ ىنيقلا ناحيءاظلا يل رق 0 راغشأ كلذ ىف ءاردشلا

 نرقكملان اع يزدلا اال كالو هود ناد .ءازح

 0 ' ديعس نب ل لوق وف اهنمو

 ١ 0١ راب قرح 6 لعن ندخو * رك نع ناليغانأ هونبىزج
 دقوو اسارفا يفاسغلا ةيرام ن 0 را لايدهأ ناكو ا دقلا "نجع نب يرعلا دنع لاقو

 كلملا نظف ةيح هتشباف بلك نم دودبع 8 ّق عضرتس» ن نين كلملل ناكو هصتخاو هب بحأف هيلا

 0 ٠ بسن ف لضف مولع ىل مري 0 موق ( م لاو موقلا ءالؤبب ين“ 2 يرد دييعل لاقف هولات ْْا معا

 0 كياقع هنود لاح |سأ كئابح ن. انوحر هل لاقف ناو ناقل ا م ا لاّقف لمفألو

 ْ هموق ىلا امهعم 0 ترا دبعو ليخارش ةيثبأ اعدو

 ىند اذ ناك اهو راهم ءازح #*  هئازد رش هللا ءازخح ينازح

 ناسلاو ديمأرقلا, هيلع ىلع *# ةحح نب ريشع ناييلادصر ىوس

 . | امهل لاقي اهادحا نيتببتك ىرسك ه عم لعجو مظع دق ءسعأ ناكو نامعنلا هلتقق لاق تايبأ يهو

 ا ها يب يور 0 ا 1 د نول بلاد زامل ارب براس



 لت مث كولملا كااط 3 نم 0 قعك 8 ع 3ك

 بولطمريغ جار هدلاو « هلا ةكردت سدا لس ا
 بدلا ةدشمماع دش االا © ةم ركمو دحم يوذ 1 | 0

 بيياصملا ليتلا نم تاذقانلاب ممارس د ىلع ديبي تح

 ِب وتكملاج ١ الازم فت> لب * ةضرع. توما ماوس تدجويفا
 اينم اغا هيلاودصيو هفضل ناسا لاا نق ىلا دو نب يدع دئاصق راسا :

 / ©٠

 ايقاوعام نوحي ل1 2 نافل لشمرأ
 املاخم مهقاتعت فكو * مهعرصمو مماوخا نوساي

 ايزاك ةايحلا بحو ريخ_لا بلط نمسوفنلا يحرت رت اذام

 اهشاص نونلا بيرو سه * ذلا تنعابش نا نأ نجت :

 مهسبحم مهقاتعتو عيبا يف نيغلا لثم مهلتختو مهعدختف سانلانبغت مايالا لوقي هدلا بقع يوربو أ ٠
 هيك و: الا هيك لاقي اهنه حي رذلا ردنا عضوم يف وهو اهماغ ا'ره اهيراكو هاقتعاو هقاتعا لاقي ل

 ةنابنب ورمت نع يطسولاب لمر فيفخ زر نبال تابالا هذه يف ءانغلا# همحاذا هظيغو ةضءد |[ :

 اهمو ىلددح طا يا يملا ن او يعاشطا 0 نينح ىلا ريئاادو شيح هيسن رضينا لمز ايفو 0

 اراحدق نيوم نم 51 #2 0 0 ينبلاب

 اراغلاو يدنا مكس 0 اق 5 3 برو

 اراصقت ديحلا يف دقاع * الروب يا اهدنع

 راغلاو جيرلا برط رحش راغلاو عجر ل عضوم يف راحو لظ ائهريحم راح ديدملا ن نم هضورمع |

 نينملا ءانغلا * ةقنحلا راصقتلاو اهطح ركن اهيدفش لبروو ةريغلا راغلاو سوسلا رحش نأ

 برعل هنأ لاقي لمر فيفخ هيفو قحسا نع. يطسولا ىرج ف بام بلاي 0 لش فيفخ 0

 نع ىلع نب ىحي هب انريخاو قدا نبدا اننا لاق هزالا ىلأ نب ديم نب دمحم ( 5 1 ١

 لجر تام لاق يوحنلا سنوي نع ةشئاع نبا نع هيبأ نع ءروسنا نادل ل نع دج نيدوألا

 ا نا و 0 07 10 5 لما ا

١ 3 
1 

1 
# 

0-0 1 : 



كلا درعرسأ و ءان ل ديحتل ل 0
 عصاوم ُْق ثحقو دقلو سا

بيل او هنمجرذال ءوس
 0 : مو

 || عض 0 1 لاك لوعألو دح ىف كحضلا ناكل ناكو كم نا جاجحلا كلامت اه لاق ةمايقلا

  ينغيوهوريمالا هعمس ول هللا ليبس لق سيح هسرف ريمالا هلا حلصأ لاقف كل مأ ال اذه

 1 أراحدق: نيو نءنأ * ارانلا يدقوأىبلاب

 1 ١ : اها 4 هج> ناد ام ريقلا ن م ه رجرخأ لان لاَدق 4يعسا بقلب تملا ناكو ة ه4ةدعس لع ريمالا 0

 3 مهمذاو وملك لاق ا شحوأ ن ه تت 5 اذه هيوس 0 لاق ماش || لهي مكلهج ٍق قار ءلا

 »* 6 * تفمت رادلا ن ىل د | ملوأ يي هلأ ل مو 0 غرفتساالا ربقلا ريضح 1 قد

 مما مشو نهاثح نيب #* اه تاما اك ث ثاللثو

 إ ْ 0 اف 0 #4 ار 3 ادق را

 0 0 ور# نعرصنيلا يرحم 2 00 نر ليش 3 فيقخ ا 1 :ءلا دا ا

 الزأ ىلا ةديفقلا هذعو نزح ريغ مهاربا 00 نط مكمل

 1 ديلا ل طاع يع تحيط ١ 3 م 3 توعلا 0 نأ

 ظ مقلب طخ لئم يونريغ * اهني نم نيعلا نيبلام
 عملا مشو نهاثحم نيب * اخ تاما اك ثالثو هدعلو

 ع * اعزاو ءرملل مايالاريغ ىنك * هلوق اهنمو تاما اك ثالثو هلوق ضفخ اذه ىلعو
 0 ا

 0 ١ اعداور ريسعلاب تاقرش يد 3 ةرمضصل نري م مارك تان

 000 ' اهاضالارودخلاق3نمنزرسو ارتفم افرط راتسالا م نقراسإ

 هلوقوهو 4ب تبصي٠و هل فام عيل وهو ب فا هعحوم م ا

 زو< دقوا ملاون ىلع ةديصقلا يف اذكه ما اروح تان اهضاوذ س ةمدلا ف ءابظ 00

 ىف ءانغلا ةيدايدحلو روصلا يعدلاو 2 مضلاب 0 ةرمضل و 5 يوررو ءادتنالا ىلع هعفر

 ' ور نب قحسا نب دمحم هنا يءاشطأ , 2 دو ور4< نع ءعرصنبلاب وأ لش حدنق نا ناش ملا نيذه

 امهو مهاربال هنأ سشدح 00 دوعلو نا
35 

 ه4

 تح عض

 تنس سور نيش ري قراوي د هيف تايرينكل تقرا

 0 00 2 د ف ةنقر ملا ا

 00 باردو دا وهو نر 0 0 لاقو تديشق -00- حفص ولو يارعال د



 (عقل 1 000

 اهوأ ى وا هتديصت نماهنمو رمدنلاب لوا كيف بيرعل ءانغلا # ديدحلا بيعقلاو

 # راهثلاو ىلل لاطايالأ *
 «© وص

 وانما بهذ دقف ةيبالع #* ىنع نامعتلا من خام نم . الا

 زاولاةءاقر ا(نسع الوافدين ج قلخم معءرملاز ّّ

 راخيام هنع توملا يداحو * وبخي مف باهشلاك ن لو

 0 سانا ََت 2 لحو * انكله امإدلخ نم لب

 احارا ذا ترغاءاو ما انف د ىنع نسل م

 احابذ مهتولح يف نك 2 قانو يف ةلغب ىنب تعطأ

 احالملاو نحاوالا انقسنو #2 هداحو تك رفلا م ٌ

 اهنمو # قحبسأ ع نع يلسولا ىرج يف ناسا لوأ لين في ين ثا |

 تس وع |

 او ل هعادق .دمتعموأ فتد باقل ن

 لفت لوق للا 5 عا د3 م 1 ىح 0
7 

 ىرح 2 ةبايلا ليش فيفخ هو زرحم نب هانغ * ادع هدمعلا عجولا ا ا ذم 7

 كلام هنف نأ نفوي رك ةورور قع طبول سا لجل م كل قنا نع رسللا ١
 اهنهو # شيح نع يطسولا لوأ ليقث وهو انمل بتاكلا نانسلو انل | 0
 .»« و2 8

 ريسصت لاح يال دمعاف كل * 3 عدوم عاورأ

 ا طخس ىدعو * هم ا

 روفوملا اريل تنال ريدك هللا لا تامل اي
 رورغم 0 تي لب 1 وه قيدولا ديفا كندا ءا

 يذلا روفوملاوكتر 1 نحأ ن نمهيلا ريصت يذلل دمعاف ا 0 كعدوت كوز

 قحسا نب دامح رك ذو هتقيرط رك ذي لو سنوي باتك نم نين ءانغلا * ىهدلا بئاوث هيصآ مل

 اديرعمالوأمفس رشاعت الو نغ لاقو هلق رف ءانغلا مرح مان يرسقلا ادلع ءانغ انينح نأ هيبأ نعا

 دع نعش نم انياهن ينذإ او نيش راح ل 7

 كس وص
 توق تخل ه8 رع انيراالا



 و

 تبقاعل يف دكه ريو شا ىلع ت دشولو

 0 #2 د ينرس نكلو

 تش دقو اولاقام ةء_#_ة:فلا اولأساف ال الأ

 ترام هل نسلو كلام ىلإ ةيسنا لبق تف.يقخ جملا ىحيل هيفو ياشطلا ن :رع لمر طايسل ءانغلا

 وهو رعشلا نم ل تدب امهدعبو لوب ليق؛ نيلوالا نيتيبلا ْق

 تافاغتق ىدنع لح يبيح كلف

 : هرعش نه هش ىنغيامتو

 تيس وص
  لوحالاسرادلا باتكلا لثم * للطلا سيمل نم سمأ فرعت

 ا رشالف سرد دق يذلا

 لح مأ مولا نيون ىدع نب مقلع احابص ملا ا

 لتي مل ناطيغلا محلل و * مهربع نايتفلا لحر دق

 لالا | هال اجهاد اول ع غو نرظاللا ىنت ذا

 0 ل هلق سرد دق كيلا ةنبلا يوتسلا لثللا
 ظ لطلا دربب ايقسم حافتلا نم ينحلا تقذ م انذع

 َنِع يطسولا لمر نخل ءانغلا 0 در هيقس يدع هلاق يذلاو نْغِل اذكه

 1 سقلا وسان نب قرم نأ لكلا نيا نع ها نع دامح نع حي نب نيسحلا ىربخأ)

 رييرملا ىلا 0 دنه نب ورمحو 0 ىدع نب مقلع ليقو يدع نب ةمقلعو حرس ين

 هعرصف ًاراح عم يدنع نب ةمقلع نا اومعرذ نوديصتس هف ا لتاقم نبا رصق اونا

ا مث علطت مل سمشلاو
و هيف خرلا فصقناف هنعطف 

هب لاخ ضكريهسرؤ هب سم
 /: هبرضف ريعلا 

هردص 2 لحد تضقملا عراا نا ليقو هلّتقف هردص ناساف
 : يدع ناكو عيبرلام ايأيف كلذو هتقف 

 6 هيرب ةديصقلا هذه ىدع لاقف ا اقم نب رصق 2 الوان ناكو اودصق هللاو مهعم دز نإ

 دز نب يدع رابخا تَفَفأ

 مد ةراتْلا ةدئالا نم يم وص اجي ١

 هرذ 1 هناماظ هب يع # هيما نالحتسم ىحي اس نمافع

 هرهاز كلا ىلا لم راوق * هياس فاع نايرقلا رست

 هرداس مالظلا لبق اهناحسع # ةري رغتماقف 1 وح ؟مراغتار

 هرباد عفرو هبجاوت تدسو * اعود ءامليتا ى تح تحرب ف

 0 ناملظلاو نالحت_سم ىلا هئاضأ عض وم هيصصاح و عضوم نالحسم سرد افع لب وطلا ن مهضوم

 "|| ينكتو اهحتقو لاذلا مشب رذؤجو رذؤجاهدحاو رقبلا دالوأ رذ ااو ملظ اهدحاو ماعتلا روكذ



 ؟اراوتاو :ناطو اذ ضئاط ب انو 0 ىلا ءاملا م نايرقلاو يتلا

 لايح هرهاز ليع ةضورلا هذه راون نا لوقيف ههب>وب اهلمقّتسي سدشلا لايح دبا 5 ل :

 تار امل كوقي .رومالا برت ىلا ةمعاتا ةريرتلاوندوسالا نولاو تاج ١ ضر
 :ضرالا نيبو هب زحالاوهواّنب ىلاو-ىؤنلا حاصت اماحسم تماق ءادوسلا ةباحسلا ة 1 ارملا 5

 ناقربزلا وح ةئطحال رعشلا # ىؤلا نم ءاملا يب يدلا هرخو» يأ هرياد عفر هلوقو دو 0

 قحسان ع يطسولا يرحم يف رتولا قالطاب. لمز فريف راتخلا هنو ةشئاع نبال ءانغلاو # ردن تاأ |||

 يناثلا ليا وع رحال ل نأ شح مدد '

 م: ردب نب ناقربزلا اجه هلجأ نم يذلا ببسلاو هبسنو ةئيظملا ربخ

 نب بلاغ نب كلام نب موز نب ةي وج نب كلام نب سوأ نب لور همساو هب بقا ةئيطخل ظ
 رازن نب رمضم نب نالاع نس تما نب دعس نب نافطغ نب 2 لأ َن 8 نب نسعي ةعب

 ءاحطاو حيد لا نه« رعشلا نوف عي يف فرعهتم مماحصفو ميييدقتمو ءارتشلالوخ نم هدا[ م

 ناكو را لئابق نيب عادم هيد و ةفطاو رشاو ناو عجأ كلذ يف دنجم تسنلاو رخفلاو |

 7 :لسأف مالسالاو ةيلهاملا كردأ مرضخم ؤهو.نيرحالا ىلع ىضغ اذآ اهنم ةدجاو لف 1 5 ا

 كلذ يف لاقو درا 3
 ركي الام. هللا. .دابعل .انق .* اني ناكذاهللا لوشو:اتعطأ 1

 روظلا ناقد رمعل كلتو * هدعب تام اذا 0 اهنوو

 داَح لاقو ضرالا نم هبرقو ءرصقل هي-بقلو هيلع تع ةتطعطا كا لو ج١1 ابأ ةعطخلا دك[

 امنا لاقف اذه ام هل ليقف موق نيب ةطرمض طرض هنال ةئطخلا يحد يبا سعالا رمصصأ 0 لاق ةيوارلا || ْ

 ةمقاد نب ورمج نبا هنأ ىعدب ةئطإلا ناك ناظقبلا وأ لاق ىنئادملا لاقو ةئطأطا ىمدف + يأ .

 بالا نب لضفلا ( ينريخأ ) ضرالا نم هبرقل - ىمسو لاق سودس نب ث رت يف دحأ| 0

 يب ىلا ئع ناك ةئيطحلا نأ مالم نب هت ن 5 هن زاحاب يلي هباتك يف ةفلخ ولازم 1

 لاف ةباعل نب لفذا 5

 لهذ . ينب نم ةير هلا لَك #* أ م ريخ ةماعلا نا ا 1

 يمدح .لاق كيرد نب نا ق , دحر( يرحتاو ) ءالؤد ف لخا تبني ملو مهزانم ةير ةلاو دق[

 اذا ةئطحلا ناك نالوقي ديعس نب دلاخو ليعامسأ نب شار تعمس لاق ءاكلا نبأ نع ىمج“

 (قرخأ ل نينع و ند ان[ لاقلت ينب ىلع بضع اذأو لهذ ينب نم انأ لوم ىبعينب 0
 رو.غم ةئطخلا ناك ىلكلا نبا لاق يبأ لاق قحسا نب دامح لاق لاق يسادرأا ىحي نب نيسملا [ :

 ىلا هبساب بر ضب ةئيطحلا ناك يممدالا لاقو قدحسا لاق اوذرش نيذلا انا دالوأ .نه ناكو بسنلا |

 كلذ يف لاقف 0

 ملاع لعلا دار دأ ل نا فوع ونهم يعوق

 ( يف قالا 0



 -- 3 مراصح تفاح م ءمر # اضذخ تبهذ اذا نع

 0 .مطاخما مهفونأ ىلع تت الو نول_ثشب ال

 5 ناكو ماب لهذ نب صاع نب فوع ينب يف لزف ةيوكلا ةئطخلا مدقو ىعمدالا لاق

 كلذ يف لاقو مم مم

 5 يلابقاو هلالا بيس * هعمجم لاملا ناف مامأ ىريس

 :تايقرودب فوعلا نم د ينأ مامأ ا مسي داعم ىلإ

 10 0 ءارمقلاةلْل تأ وضام ل انآ ءاضان ا مجا» وضصىلا يشع

 || نإ ن5 1 قديأ نا داحو هبا نع يبلكلا نبا نع همح نع هربخ يف ديرد نبا لاقو
 ا وف كلل ني ميرع نإ: ةبؤوح نإ ترا نإ سول ناك لاق هنأ نع يلكلا

 | ٍلهذ نب نابيش نب سود س نب ثرحلا نإ فوع نب ور نب حابر تنب جد

 .اليوط ناكو مقفالا هل لاقي حاير تنبل ناكو اهنع ىل>رو ةئيطحلاب اهتلعأف ءارضلا اط لاعب ةما

 0057 وم اط تلاقف مقفالا امش هب تءاخ ةئرطخلا ءارضا|تدلوف نيتبحالا طوغض» ناتعلا نص 3
 | اهل تلاقف اهبخأب هتيشف كجوز نم اهل لوقت لآ باغو كحل جماط اقف ىضلا اذه نأ ّن
 || نيجر هل تدلوف 0 يك سس لحر ءارضلا جوزوة ةركانم نينبا كرو 1-5 تام 5 تقدص

 الن مقفالا كرو امدحأ نا نأ جرو ةئطخلا حاير تنب تقتعأف همأ نم ةئطخلا ىوخا اناكف

 ا ابا قرع حاير تنباهنقتعأ امل همأ ت تناك دق كلامي ضو ا ةعطخلا يأف ةماعلا

 3 لاقف كيساون نحن انعم , أ نكلو ال الاقف ةءطق ملت ن ه لإ اودرفأ مهل لاقف كلامن 0

 ١ 00 بأ رمعأ الك * مكلع مقأ نأ يناكسمأأ

 قارولاص ئالق ريحالا لس * هعيضا لسإ |هريس نادبع

 لاقف هيلع تطلذت هونأ نم هما ةئطخلا لاسو لاق
 اكتاوأ كرش فيكر ظنافنينثا الو * دحاول تسل ءارضلا ىل لوش

 000 0000 0 قررت الآ تلج + هكلح دق أ ىبوصا تناو
 لاقف مقفالا يب هنوذ>اب قحلف اماع بضغو لاق

 ىرابدإو ىلاقإو هلالا بيس * ف لاملا نافذ مامأ يريس

 لاقف هواش مو هوعقدل م لاق

 | لهذ قب نم ةيرقلالهأ © انك-اني ريخ ةماهلا نا
 ِ أم ةكيلم 1 ةكبلم ما تالخم يعدن أ نك تال هوطعأف م ةفالا نم هناريم مهلآسو

 لاَقف ةئطخلا

 حس 0 ا اعلا

 دال لذ اوبال د

 ل سالب لها حل هئ د لقا

 2 : فريقح نول زاد نيا نت ةلذ ريغ "ىرمال يئارث نمل

 3 ١ داموا ف مقالا نا ٠ الماك هناريم يبلأسف انامز مهف ماقأ دقو تالايخنلا هعنش مل مث لاق

 1 لاقو مولع بضغف



 لئاقلا كلت رش ركيووموقو * يتراتخاونوكي نآ ارك تال ١

 لئاو نب ركب ريغ نمينتيلايف * ىجاحم متوبن يركب تلقاذا
 مهو ةيرقلا لهأ ينأ امل هربخ يف يعمصالا لاقو كلام نب سؤأ ىلا بستنأو ىننع نا
 لاقفمهح دم مةفالا نم هناريم بلطي 1

 هذ ب نمتب رقلا لخأ + انك ان رخل ةةفارلا ل١
 لقبا ضعاون 3 يتح # مهراح كال ن وئماضلا

 ىلصا مهلصاتبن ا ويعرف * مهعرفف اويتنا اذا موق 1

 : مث وح مب لاقف ًاشهوطعب

 لهذ ينب نم ةنرقلا لهأ *« انك اش رش ةماعلا 0

 سنك نا تكلا يساء اردو ب ةعطخلا ما مأ جوز , يذلا ل> رلا ناك هربخ يف نا اغلا 8

 امون ريو تلكلا هل تدلرف ضر الا هيا قزسنك ناكو لثمن نطق ن

 كلذ يف طبقا لاقو همنف طرقل هيبأ نب مهلط تام اء ملف هنم مهعنف ةرارز نم
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 اتا لق انربص نحو * انقل متريصام رهش فصن يفأ

 لاقف همأ ارغو ةئطحلا هاجيف ةئيطحلا مأ (1) ءارضلا ب بلكلا جوزف تايب

 سلا ىف ٠ نءاسف كش اأو * ينتؤسف ءاسنلا يف كتيأر دقلو

 سواي وطلاق صحح نياطهر# ةباكر- دور نت لسدألا 0

 سعقف نم مد 6-2 مويا # أوعنع م ةلبق هلالا حبق

 رجبلاك م 1 ناو مول * مهراخي آب نوح غابأ

 1 وحم ةعلمملا لاقو ٍ

 نينلا نه قوقعلا كاقلو * زون 0 رش هللا كارح

 نيحطلا غن نم نك * قح كذب سمأ تكلمدقف

 نم الو هأوق تت  ىلوستالالجأو ىل<ناف

 نيهد ةيواح رد كردو #* هيف ريخال دريم كناسل

 ًاضيادمأو >< لاقو

 انيملاعلا كنم هللا حار أ 1 ينم يساحاف 0

 انييدحتملا ىلع اوتاكو رد تقف سا اذاال انرغأ ا

 ا #2 وسواد تدلع كتايح 0

 لاق همح نع م 0 5 0 ديع 0 لاق ديرد نب 3 0 0 3



4 

 5 ا ع كر هيدحو الا بتيع ند ناش ر ا ف كوك نأ ءاغت امو نيدلا ديسأف نسل 3

 ا 7 أ ةعطحلا ةعبرأ | رعلا ءالخ لاق ةديع بانو ع متاح 1 ل لاقديرد نا ) ها ( رعش يف

 3 متاح وبأ #20 لاق ديرد نإ ) عا ( ناوفص كب دلاخو ىل ؤدلا دوشالا وب و طقرالا 25 دم و

 مو.تاذس حلف ءاحمانذب هع طخلا ناكددن معاقل ا
 كلذد .اعقاضوهدلقءوجيماناسنا

 1 .لوشب 1 ٍَي

 1 ش هلئاق انا ٠ نم يودا ق رمل 23” 1 الأ مويلا ياتفذ تأ 3

 0 لا هين وأ 9 صضوح وأ 5 يف .عاط دإ انانلعو الو 1 قف ثا || اذه روهذدب لعحو

 : ٠ 0 00000 2 #* هقاح هللا هوش اهجو يل ىرأ

 ير ىلع ىن نام د ند ةاسملاو ماقفدرش 0-3 افوخاباطملا هل شا د ةئسدملا

 : قحسانب داح 0 ككيدادراا ى 3 نيسحلا ل مالا 5 1 06 لاق 538 - و

 7 .: دفنا دقو ةئيدملا م 5 2 هم اما ناك بعص٠و ىب ,ادملاو هد. مع 0 لاقلاق هنأ نع

 ضب ىلا مهضعإ ةئدملا لحأ فارشأ ىف ةفياخ ن٠ ةطخسوةيدحم ةنس يف ساالاواياطءلا شيرق هل

 مكفارشأن + لخرلا أ وهو قةحف ن ظل رهاج لاو تاش وهو نعول اذه ع دق 2

 ا عش هل واح نأ ىلع عينا عجأفد مغ 3 رحنا و اه رع 4دش دهد داع ناف هلاس

 يح راتدلا: نينالثلاو نيرشعلاو ةرمكعا |هل نوءوحم دعو سار ند تثلنع || 31 ناكف هل مب

 نالفلا لص هدهو الاف لا ةلد هذه دل اول !اقو هولندا لوو قمن 0 0 3 امعار ا هل 0

 مامالا ليقتسا دوق ةهذعا موي وه اذاف ةلكشملا ن ب هولا دق م 1 أون ظؤو اهدح ايدل لآ ةا هذهو

 8 ةئيطللا رعش مالاس نب دعو ةددعوا تفدوو 27 . ميج + 1 5 هاقو نيلغإ ىلع ينا+ >2 نهيداني اللثام

 8 : قاد ء ديرد نباو مالاس سد نع ةفياخ 3 4 اي زيا اذه ف 4 0 ع

 : 0 نءطت نأ ءاشن اموسفنلا؟ ىند ناكو ةفاقلادو رش 1 0 4 طخحلا ناك الاق هدم هع يبآ نع 7

 قأهناهسفنةءاند ند خلبق الاق 5 رعش ف كلذ 3 8 م افو ل 4 تثددحو الا درعا رعش 2

 لحأ مكب يياور تمهاعن دف هل لاف لاق ريهز نع ريهز ةباور ةعطخلا ناكو لاق ريهز نإ تك

 أعض وه ين دضتو كسف هبق 2 أرعش تاقواف كريغو ي ريغلودفلا هقدقا م لا 1 يتاطقاو تيدلا

 بك لاقف عربا ١ آو ىورأ ها 0 0 يي أ ” هيف كسفنب اذ 6 يعوبأ لاقو كدَع

 قت 0 1 27 0 2 ا 0

 لمخو ءىودسل نماهماثاق ندأك نا هلوقت 0 أعل "لاق لو:

 دا ل طع ةرسقف + انيوتم نلت قل اهققني
 لاقفاه ريثك ةضراملادب دش يأ ًاضي ىعناكو خامئلاوخ ًاوهوديزيهمساو رارضن در نمهضرتعاف لاق

 لخأ مو ينك أ + انلا ندا كف ضاقت تفلح ىتفاحت د كتب ا

 لحأ كم يتقأ ا ناو د اللدعا5 5 ناو ندحأ انعم ناف



 لاقف 4 حنمو هموق ند ا لان ةديصق هنع ا 0 لاطملا 0 ءةعامملا د

 تارفخلا ل تدعا: جبرا اذا اراهأ فيشاهاسر يوري سراب

 تاروخ ةروقم تحرصا اذا .* هي امدح :داتقلا ليز

 ع يصاح || نب ديءس انيب لاق ةديبع فأن ع يزوتا نعيفار لاا لاف 0 هي

 اسااح ا ما حبق لجر 2 هاطاح ىلع ر هلع وأ الو ا 0 سانثاو ةنيدلاب

 لوه يذلا لق ترنلا سدا ف ل تش تان ا د كشر
 0 دق نم دقق 7 ل را دعأال ْ

 ب 0 0 دقو ديل كرذ :دقف تنم اع 0 0

 كيس هللاو لاق نم 1 * لاق صربالا نبا دبع لاق اظوقي نمو لاق اهنم غرف يت> اهدشنا

 يمت ءا وعى رجا قبح وعم *.يرخالا لع لجو ىدحأ تعفر اذا ة هعز وأ هيعر دنع ىف

 ةلدللا دنم كفن انناتكب تأسأ لاق 3 ديعس هب بحرف لاق ةئطخلا لاق تناك يداضلا

 نم كطعأف لمع ىلع انأام“هل لاقن هلاف يلجعلا ساهللا نب ةبيتع ىلإ ههجول ىذمو ها كولو

 انآخرع دقل هموق ضعب هل لاقف فرصناو كيلع الف .هل لاق يعوق نع لضف يلام يف الو هدد َ

 لاقف:هلا ءَودرفةودر لاقا اخ كنس ا ملا اذها 1 ا لاق للا كقو و 2

_ 

0 

47 

00 20 

 لوب دلل 1 سا رشأ |

 0 3 20 هرشإ 3 0 3 م 0 0

 و 5 00 10 ا 0 هةكيلم 1 كب داما ماقم اذه لاق ة ةبتع | ٠

 ديمالو كلغ مذال نايسف .# .الئاط طعت و لج د 0

 دج ولا م * ةيحس كلم د وذا اوما ' :

 ذامح انثدح الاق ينشوبلا ديم نب ديجو ىح نبنيسحلا (لنوخد بهذ. هس رف : نك م ٌْ ْ

 الارخا نمام لأف يللا او بام ع 1 رح ا 0 يدع نال لاق 3 نا|



 : كذا ع املقو هيدحو الا بتبيع ند عاش ر ِش 2 لو#' كك ءاغت امو نيدلا دسأف تسنلا:ز قل

 3 ةئلمملا 8 0 5 لاق ةديمع يأ 02 5 ا 1 0 00 8 ) ,يربخأ . رعش يف

 0 حلف ءاحمابذب هع 0 0 هعاوب لارا
 ل كلددم وراسل ايلا

 و

 0 هلئاق انا ٠ نم يودا اف رش :# املكت الأ مويلإ ياتفذ تبأ :

 1 نفت ونال 9 ضوح وأ 5 يف .عاط 0 انتل عر الو ا ٍق تيبلا اذه روهذب لعحو

 2 ٠ 00 2000 ع # هقاح هللأ هوش اهجو يل ىرأ

 ا 0 نع لع نام د ند ةااب ماقفدرش 30: اقوخاناطم || هل شا أ ةنسدملا

 قحسأنب داح ا لاقينادرلا ى 4 نب نيسحلا لوكا مالاس 5 لع انف لاق“ ةقي تح

 تدنِفلا دقو ةئيدملا ع 1 الو ةئيطخلا ناك بءص٠و فى ,ادملاو د - د لاقلاق هببأ 0

 ضب 5 ةندملا نع فارشأيثف ةفياخ ن٠ ةطخسوةيدحم ةنس يف ساالاواباطعلا شيرق هل

 مكفارشأ نم لح راى وهو قد 3 1 عاش لاو تاش وهو لكلا اذه ان لع دق 0

 هوما عش هل اول نأ ىلع منار عجأفد مغ 3 رحنا و أه رع ةهدش دهد العا ناف هلاس

 قىح رائيدلا .نيثالثلاو نيرشعلاو ةرمكنعا |هل نوءوحم راعنالاو سار ند تبا نا ناكف هل مهني

 ها هذهو نال 3 ةلص هدههل اول !اقو هئاقدعا دق مم 00 0 هناك هل 2

 3 : مامالا ليقتسا دق ةهْا موي وه اذاف ةلعسملا ٠ نع 2 دق م 1 أون ظو اهدح ًاقركا لآ ا هذهو

 3 ةئيطملا رعش مالاس ني دلدكو ةاعقلا تفدوو * 0 0 هاقو نيلغإ ىلع ينا+ 2 نهيداني اللثام

 فأن ع خيرد ناو ماللس 0 دنع نع ةفياخ 5 هب ا زيا اذه ِق 4 ها رم ع

 0 نءطت نأ ءاشنت اموسفنلا ؟ ىند ناكو ةيفاقلادو رش رعشلا نس ةئطخلا ناكالاق ةدب ع 5 0 7 ظ

 / قأهناهسفنةءاند ند غابف الاق 5 رعش ف كلذ 2 | م امو 0 هيف تددحو الا رعاش رعش 2

 لحأ مكل يتياور 1_3 لو هل لاق لاقريهز 0 رهز ةباور ةعطخلا ناكو لاق ريهز نب تحك

 أاعض وم ين ودضتو كس هبق 0 | رعش تاقولف كريغو ي ريغلودفلا ا لا را ياطقاو تدنلا

 بك لاقف عرسأ املاو ورا كراش سانا ناف 2 يفأن م * هيف كسفنب ا 2 عربا لاقو كد

 ل روز يرانا كر نم اه م يفاوقلل ن 0

 لحتتنام لشمام ٠ لح * ادحاوسانلا نملتال كتيفك

 لمخو عىل نماهلئاق نهو 2 هلوقت يشب أعل "لاق لو

 للم لك بع رصقف * اسهنوتم . نيت ق> اهفقثي

 لاقفاع ريثك ةضراملادب دش يأ ا تالا رح وهردب ري هيس اور رضنب د رات صراعا لاق

 لخأ و ينك لالا ١ 2 عاقب ملح كل ذا كنا

 لحأ 5 يتفا ا ناو #* الحشا ناو ردح ع 2# ناذ



 ليحل , الو . اهتك تلو * تبان نب ماسك .تاسك ىلا 5

 كاحضلا نب ده ينثدج لةراكب نبريب زلا اند لاق ءاللا نأ نب :يمرطا باتك ع نم(
 لاق هلبأ حدمو ا نه ءايذ لان ةديدق هنع هللا ىذر لاطخلا نير ةئطخلا دشنا لاق

 تارفخلا ةحوأ تدب ميلا اذا اراهأ فيشاهلسر يوري سي راج 1

 تاروخ :ةروقم تخيضا اذاو*# هلوطأاب” اهضدح دا 7 ْ
 ىثخي ىضاعلا نب دعس انه لاو دسك نأ ن وو نءيناركلا انئدح لاق يمع ( ينرب+

 انباع ةيطاثررانملا حف لجر ىلا هطاسب ىلع راةنذا الوأ الوأ نوجر حب سانلاو ةئيدملا
 لح>رلا اوعد لاقف ةباغاا ديعس نم تناحو موش نأ يبأف هب ومع طرشلا بيهذف ةروس. هباكضأ

 الو رعشلا دنخ متيصأام هللاو هع املا مط لاقف ايا اهراسش او رملا ثيداحأيف 8

 لوي يذلا لاق برعلا ر 01 نق 1 مالا ايش كلذ ند 82 ديعس هل لاقف ب رعلا

 مادعالاهتيزر دقنم دقف * نكلوامدع راتقالا دعاال 1

 كوي يذلا نات ٠ ند م * لاق يدابالا ءانضمأ لاق اسماوقي نم هل لاقف | ملعينأ يح - اهدعن

 برالا عداخب دقو لهطا كرد دقن تْنِشاع كرا 1

 كيس هللاو لاق نم م لاق صربالا نبا ديبع لاق اطوقب نمو لاق اهم عرف تح > اهدقنا مث

 ليصفلاءا رع يف تبوعمل ” يرذالا ىلع لحر 2-1 تعفر اذا ةيهر وا ةيغر دنع د

 ةليللا ذنم كسفن انناتكب تأسأ لاق ع دعب كحرف لاق ةئطخلا كارما ا يداصلا | :
 نم كيطعأف لمع ىلع انأام هل لاقف هلأسف يلجملا ساهنلا نب ةببتع ىلا ههجوا ىغمو هادكو هلكوو كَ
 انآخرسع دقل هموق ضع هل لاَقف فرصناو كيلع الف .هل لاق يعوق نع لضف يلام يف الو هددقا 0

 لاف هلا ءودرهوودو لا دا د 1 اهوهو ةئيطحلا اذه 3 فكو لاق رشا كسقنو 0
 نم هل لاف ساحف كرسام اندنع كلف نحل ائيلع للعلا باطن ظ 5 كاك كلش تكل 0

 0 ىذلا لاق سانلا ره 8

 مشل مشا قيال نمو هرشغ * هضرع نود نم فورعءملا لع نسو 0 ْ

 اعيش: بلاط الق قوسلا ىلاهس مفاد لاق مل * كعافأ تامدقم نم اذه نأ ةبيع هل لإ

 ة 5 كلا ىلا "يعوبو اهديررب الق با اطول لعجف هل هتيرتسا ال 3

 ار اف هع طخلا لقأ هموق يدان يف ةيّتع نسلح املق يذم م .هيرأ يضف َج> هل اهرتشنف طوال 1 ١

 لوشي عن 00 ساق نيت لق تنك دقلاق كرشو كريخ ن هةكلم اي كب ذئاعلا ماعم اذه لاق ة ةيتع |

 نيرقحالاو كيلع م ذال نايسف * .الئاط طعت مو لح رف 3 ا

 جوا للا عىدسإلا يمت د ةيدعس كلم و :القزمارح

 الا نمام لاق يحل تر نا ع يا ر> 0 1 كب 00 ىنندح لاي 6 .نباذ |[

 ع هي ادقو لومي يأ تعءمسودامح لاق ةئطخلا الا هندح ول انعطم هرعش 1 د نأ ءاغأ د 0 :
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 قل اودلاب تقلع يرصب- ئافص: « مهلع يدع نم قدص نايتفو
 . قفاوخلا بولقلا قوفاو كي لو * مهاعدن اولا مل اوعدام اذا

 قطانملا مهطاسوأ 5 اودشو # ١ وطأت ارا كااوراط و

 ” قداردلا قلل هرملا ىوأ مو خي * رصلا ةناغو بيرغلا اباء كئاو ا

 .قياوك وع :ونميماونلا ناكم * مههابج قوف دحلا ضايحا ا
 يناامأ لاق مث م فيز جملا ءانسأ كتئاوأ ىوربو مولامش نع اورظني مو 5 اذاو اومحاتسا اذا يوريد

 | نعقا دينا نا فا نع ىخ نب نيسحلا ( ) يا )ةئطخلا نم 1 ريهز دعل ا نأ و زأ

 || اذهىلا ةئطحلا 0 001 كورد او ةنايلظ هن ىثع © هدام نبأ لاق امل هنأ ىفلب لا هبأ
 ١ "|| ةئطحلا تأطاو نيح سعاش ىفا هللاو تملع نآآلاو طق اذه لاق ةئطخلا نأ تاع او كا

 | نملارعملا 1 لثم دفا ةفططا رش نم اش يدشن طق يعل ل لاتو ىنأ لاق دامح لاق
 20 تقل لاق هنأ 01 ىل تن نةعرلا دبع نع ينغاب و 53 لاق دامح لاق عمطلا ةزكو سانلا ءاحب |:

 2 اذه لاق م هب * ةحلا نال اكل جرذ 0 ىاتلار ا 01 انا هل تلقف قرع تاذب ةئطخلا

 ظ 3 نب يحب ينئد> لاق ريبزلا ادع كاف ىتشمدلا د نب ا نه ( تخسنو ) عمط اذا

 3 اسد ىلع فتو ًايبارعا نأ اًحاشأ ضع يف ل لاق ةئس نيناك براقدق ناكو ةحاط نب دمحم

 . || نومستامأ نا لاق اسأب عمسأام لاق ىلاسعاي عمست فنك ناسح هل لاقف دشني وهو تبث نبا
 . || تينتكا نيح كنميلع نوهأ دمك 0001 لاق لجرلا ا يبارعالا ىلا

 0 نعي نب نيسحلا « ل213 مالاد ضما هل لاق مش نا قرطأف هع ا اسما

 || لاقف مكلع السلا لاقف هتبب ءانغب سلا وهو «ءطحلاب ةماملا نبا سم لاق ينيادملا نع هِبأ نع دام
 3 0 لاق كا رق كلهأل تيمحام .لاقق د15- ريغ لهأ ن تح رع ين لاق 1 ذا كلف

 نكو فرصلا لات ةماخلا نبا انا لاق كِيغ ءىنب لبخلا كنود لاق هب هاف كي لط ينآ نا

 7 ءانرك ذام يش يف :ءادملا نع زارجلا نع يدبربلا ريخلا اذه انريخ و تل را يأ نبا

 ” ]| ةديع يبا نع اع 0 0 ( راو ) ىلؤدلا دوسالا ىلإ نع ةكطخلا وق نم
 لأ املا 57 عفرف ملعلا بحاصاب هل لاقف هل منع يف وهو ةئيطملا لجر ىتأ الاق ينئادملاو
 . ||| لاق هنع فرصناف اهتدد 2 نافضال لاقف فدض ينا ل.حرلا لاف حو نم ءارجت اه : لاقو

 ]|| لاق مكيلع مالسلا لاقف لس نم ءارجت هل لاقف مكلءمالسلا هل لاق لجرلا نا اهريغ لاقو قحشا
 1 ل قَرَحَأ ) هنع لحرلا فرصناف كلا اهب تذ تش نأ هل لاق مالسلا اا قارطلل الددعأ

 اا (1 | ل2 ناك ةئلطخلا نا ظحاطلا معَر لاق ديزي نب دم انثدح لاق شفخالا ناولس نبا
 ور# لاف ة ا نم رادع هل لاقي هنع كلذ كج الحر ديبع نب ورم عوف غوضوم بسح

 . || لاقلاق هبأ نع قحسا نب دامح نع يحي نب نيسملا را )يوقتلا كلذ امنا هللا هحرت 0

 1 0 ىمصالا همسامل دسأ يب نم لجر هب لزتف هاجمالا ةعطإلاب طق فيض لزم ل يمصألا

 ||| نمةبرش هاقسف نيعق نب ورم عنب ف.رط نب ءايعا ىنب ا يدسالا ءايغا نب رص 0 ةديع 5



 : يعضاف ةلاحم الاعأ نبا آو ١ يرقلا ىعدب «نكن اع 5

 معاولالودأتدشامظ ىلع ةبرعشب * .ايعا 0 ا تدددشس#

 حاط نيعلا هو رطم ند دولا ل #3 4س عو 0 1 كأ 3 0

 حصان ريغ "يسمع بيغ هل تباغو * اهدوو اهاضري ب 1 رعت ادع

 حراب 3 حج يارألا ىدتغل الو ةفقاش لاز الدأ 6 تعد 00

 اسوم هفاض فيض 1 * هنأ ةعطملا هللأ حبق الأ

 4 كلانا الا بك لكذلا < هي قش رهو 7 تايد
 متاش دازلا ىلع يسبع لك الأ * هتيرق ثيح قَد ىلع تيكب

 لاقف هفانضأ نم الر ًاضرأ ةكطللا اع و ةديع
 امالسلا ىلوالا ةرااكتنك 2 0 تلقف: قيس 0 /

 او ا نء لان دق امل * 0- 0 هع ا

 لاقف م دق 0 اق ا. 0 0 ا اللا لزق كيم 0

 ىلاثللا ثدح مأ كلا تاضا * نينا يتددأ رشا ب

 اعل نامزلا راح ىقل * (١)دوذ ثالثثوةنالمثنسحنو

 ا لاق 1 0 نع دام انثدح الاق يي نينيسملاو عكو فالخ نب دمحم( قو

 ش .ةعطملا تن قدح طق سب برعلا لقت

 سائلاو نايف داع * هيزاوح معالي 1| لعشي نم 8

 ةفرط لوق

 دوز مل نم رابخالاب كي رو 2 الاغا تلكم مايالا كل يدبتت

 ةعطخلا 0 :رطم 0 ءارعشلا هتلاق امم تد سيو فك أ تدوز نمت اب كيتأي ن

 سقنلا نال- سفنا ثالمح ساقلاو ءاتلان ةثالمث نق حس سيشنا ةثالث هلوق هف داهتس 0001
 هلوقو صاخشأ ةئالع لبق هل 6 اخ صخشلا ىلع س منلا قالطا لك ا نكلو كن :

 ىلا فاضيالنا ددعلا سايق امناو عمج مسا دوذلا نال دوذلا نم ثال هيف سايقلا ناك دوذ ث'

 ينيع ها | ْ

8 
1 31 



 || (ينري>أ) * نمانلاو للا نيب فرعلابهذبال ةئيطحلالوقلثم دشني ناو هيلع لدتو اهردص نع
 1 ]|| هب 000000 17 لوقي ىمدصألا تمس لاق :ئئايزلا اندح لاق ديرد ب نسا نب دمع

 || تيا اذه نأين نغلب لاق ةدع تا :ع 4 نع دام نعى 4 نبانيسحلا 0 ) ةديصق نيعب رأ

 || سلتاو هللا ني قيال نحت الو : .ةفلط ا لوقو نءل سمك * نب نك ع دحاوريغ هركذ ةاروتلا يف

 ٠ 8 لاق ةشئاع يأ نب نامع نع ىتثمدلا نامعن ا ع ناورمنب هللا دنع 0 قحسا لاق

 , ةعطخلا تدب دشني الخر ربخلا تبعك عمس

 سانلاو هللانيب فرءاا يهذبال * هيزاوح مدعبال ريا لعفب نم

 ]|| اندنع خم ىذلاو ير.دلا لاققحسا لاق ةاروتلايف ب وتكمل تيبلا اذه ناهدسب يسفن ىذلاو لاقف
 1!( ناندعوب ا لاقلاق هيبا نع دامح نع نيسحلا (ينريخ ا ) دانعلاو هللا نيب فرعلا ىهذبال ةاروتلا يف

 6 توملا يعاد ىر انياب دل لاقو 00 ادع هنبا اعد ةافولا دادش نب هللا دبع ترضح 1

 رسلا يف هللا يوقت كتاروعألا لوا ينباي عزمي هيلاف ىف ١ نمو عجزرال يذم نم نأ قو

 ةئطخلا لاق مدا ريخ يوقتلاو اس 0 ناف ةنئلاو د قدصو هلل ركشلاو ة ةمالعلاو

 ديعسلا وه ىتلا نكلو *« لام عمج بالا قرأ كلو
 , ديزم ”ىنالل هللا دنتعو * 1 >ذ دازاا ريخ هللاىوقتو

 : تع ىضع يذلا نكلو د ضرك كانا دبال امو

 و .ةرصبا ةياورل 0 لاق سن وي نعةديبعوب | ينربخا لاق مالس نب دم نع ةفياخ 0 نرخ
 0 مدينا هيلا داعم ىلب لاق دامحاي ف ىنتةرطاام هل لاقف اه ءاع وهوةدرب يبأ ن لالب ىلع

 هحدع يشأ يسوم ىنأيف

 ماح نمو ماس 3 مك نهو * مح نمو اهف لعاع' نو تءح

 يماس هفرط يرعشا اجب وءس * اهلفاح> اهاياور تايقحتسم

 اهفرعأ الف هلكةئططا رعش ئورأ انأو يردشالا ىسوم ! انأ ةئططلا حدعأ كحيو لالب هل لاقف
 اهناو يد وم يب يف ةديصقا هذه لاق ةئطخلا نأ ءادملا رك ذو * سانلا يف بهذت اهمشحأ نكلو

 2 نءو امف.ر ماع نفذ تعمح# هدشأ 1 وزغلل اشيح عج دقو هيف اطاق ةحض

 وهو تينا اذه امهنبو نيتملا رك ذو ||

 ماطسإ نيدحلا يذ طدهر لئاوب * ممدخر 8 مهيضر ا

 ند رع ثيوشأ يلا هللا بتكف كلذ ىلع ةمواي هنع هللا يضر رمح هيلا تكف يلو أ هلصوف

 ةفلاو حدملل هطعت ملو هناسل نه كضرع تردف اماو اذكه اذهزاك نا رم هيلا 6 أم هنم

 نه ( تنعنو ) اًضيَأ هلصوف ةباورلا دامح اهايا هدشنأ.ةدرب ىنأ نب لالب ىلو املو تنسحأ دق

 آد لق ىئابرلا نع يناركلا نع ىمح هب قريخأو يأ.هب قئدح قحسا نب دام باتك

 1 لا لوسر قيس لاق 1 نع نحر دمع نب ثرخلا نع شانع نب 3 يبأ نع ليفطلا نبا



 لوي ث يح ةئيطحلاب ذكر معلاق(١١ر حيل هنالاقو هيتكرىلعاتْ هل سرفىلع 1و هلاو هلع لا 1 :
 مصاعملا قوف طيرلا تالعاج الو #* انزفتتال ليلا دايح ناو -
 نع دامح نع ىح نأ ني حلا ( ينريخأ ) لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر هكر دحأ اذه كرتول

 تلاقف كري هتاخار تمدق دقو 1 ءانهتنأق أرفش دار أ ةئطخلا نآةديع ين نع هيبأ

 راغم نها كتانب' رك د! © :انقوشوع كلا اه 0 ك0

 ًالاقدير د ن ندسحلا ن دمحو يديزملا سايعلا ب دي قربا ( ادأ 7 تاحرألا راق لاقأ 1

 تالخادقو رفسيفام وق تفلض ليعر لاقل هنآ نهد نع يماالا 21 تان :رمعرلا دنع انتو ََ

2 

2 

 يدش :ًاف كم دقنأ تانغ مم خ خيش لاقم يبطل ىف هلةثو 21 هينطقسا ماعطل ينؤاح قبراتلا | [

 هرذ حو هناءلظ هن ىشك * «ر هاش نالخ سف ىملس نم افع 1 1

 هسبأ نعدامح نعى نينيدحلا ) ينرحأ + ن لا ههساصاناو لب :لاقفةئطحلا ذه سفلأ هل تاق | 1

 لو ثدح ةناما نسج دقل ندقلا دحب رعأ هللاوانأ لوش ة 0 نبأ تعمس ةثيبع نبا لاق لاق ا

 اودش اودقع ناو اوفوأ اودهاع نأو هع ينبلا ا اوس نا موق كئاوأ

 اودك الو اهوردك ال اوممنأ ناو * ام اوزج ميف ءامعتلات ناك نآو

 اودر مكمالحأ لضف اودر رهدلا نم * ثداح لج ىلع مهالو» لاق ناو 0

 عمجتأ هل لاقف ةينب لاق ينبلا دحاوام تببلا اذه نع ناندع وبأ هلأس دقو ينمضالا لاو ( لل! َ 0
 لاقرامع نبا هللا ددع نب 0 يحو ةوبحو ىثرو ةوشر لثم 7 لاك لطف قلع لن ّ

 هتمحقأ ةئيطحلانأ ل ضفلا 3 ينارعالا ن 10 لاق يراسالا ةقدص نب ل نب دج قدح 1

1 
| 
1 
0 
1 
 ا

, ١ 
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 يا سيال لجرلا اذه نا اولقو ضب ىلا مهضعب ىف عومرب نب دات يآ لل ةنلا]

 كنا ةكبلم يبآ اي هل اولاقف هوتاف هينتحتف هركي امو هب هلمفنف بحي امع هلأ يت -. اراك هال
 لاف هنع نبتت نأ - سحب اعو لمه نأ نم ان رق لع كح نحرو 757

 ا مل اسلي ب ءانف أواعجم الو ينودحوتف اهوعطتت الو يوم قرا اد
 3 لاقو 0 مين لجر لك عمجو مهدنع ماقاف لاق انزلا ةقر ءانغلا ناف مكن :ايش ءانغ يتا [|
 1 تدخلا ةنرض هب رضآل انرهظأ ني مقم ةكي م كلم دا ينغت نبل قالطلا م

 لوي وع لارا || هنع تاجا يتح ىخري اميف اميقم لزب ملف

 دج راود يآ لك نيل 312 مهتدمط دإقم لا ترواج

 دهزي ا درب نمو اف #2 عنطصي ةعينصلا درب نه م أ

 ماللس نب دم نع ةفاخ زياد رك هابا هتان يف سسلاو ردبب نب .ناقريزلا عم ( هربخامأف )

07 

 6 ا

 3 0ع

9 

 ةسدملا لأ نأ هع هيفا يذر كلام نب وع نع هدادسا يراخلا ُْق هل شرف لعهلوق 0

 عجحر املف فاطف هيف ناكو فاعقب ناك ةحاطوال ًاسرف لو هيلع هللا يبد يبنلا بكرفةرم اوعزف أ 8
 ًارجياذهم كر هدول

 ( 0 ناالا



 1 < نب ,نيسحلا ينريخأو هب هزواي ملو

 يع ا لا 0 ةديع 0 0 نللاو ع ديرد نب نسما نب دع

 :؛ || بع هللأ- 0 ينلا نأ ضد ىلا أاهضعل تحمضو مهاياور تءمح دقو ينارعالا نبا نع بديح

 نب بك نب قاوغ نب ةلدبع نب فلخا ف سبقلا "ىر.٠ا نب ويب نب ناقربزلا ىلو ناك لسو

 ان .رلا ناقريزااو ردقلا ناقربزاا لاقو يج.صالا كلذ لئمركذو المع مك نب ةانم ديز نب دعس

 || لصمدق من هلع لع ملدو هي هيلع هللا ىلع يبنلا دعب هنع هللا 1 راكبا هركاو لاقافحلا فيفا

 ' هلأ رءاؤهنانبوةداوسوسوأ هاْنأ هعمو عرق رب هل امل هيقافهموقتاقدص يدؤ] ةبدحم هذس يف رمع

 الأ عنصتولاق ةنسلامذهانتمطحدقف قارملا لاق دير“ نبأ ةئيطحلا هفرعب ملو هفرع دقو ناقربزلا هل لاقف
 : دق ناقربزااهل لاقف ادبأ يدم ا ىلايع هن وم يكرم ا قدا نأ تددو لاق اذام

 || اذه ةيلطلا هل لاتك همرك أو راوخ نسحأ هل ا ل ال كسري ف كا لبن تما
 00000 0 ذآ ىف 0 لاق هتصا دقف لاق هلك اذه وجرأ تنك امو شمسلا كنبأو
 || ردقلانع لسو سمشلا علطم لبقتساو لبالا هذه بكرا لاق كلحنياولاقردب نب ناقربزاا لاق
 ' |١ هبش.هتسل ناقريزاا يمس اهناو ردب نب نيصحلا ناقربزاا-مسا ناكو سنوي لاق ىلزن» ا

 0 هللاقف هريخيفةديبع 2 لاقو كالذل ناقربزا| ىمسف نارفعزلاب ةقرب م ةمامع سدا لب ليقو رمقلاب

 هل يك اولا ينحا نا اهلا بتكو قدزرفلا ةمع اضيايهو ناقريزلا مايو رد
 ع  مالس نب :ةياور ىلع هتجوزي ةئيطملا قحلف هتح وز ىلا هلكو لب ك ورح لاقو نللأو روتلا ن»

 بعص ماع يف كلذودهمأ ا . ديا ةباورىلعوةدينه اهيساؤ ةيعشاجلا ةيحان نب ةعصعص تنب صو

 دا رعد نبيأل نب سامش نب صاعنب ضب كلذ غلبف هي هيلا الا 1 ل بدحي

 0 يفواهو.تتغافدمع ينوهوحا غ غاب 9م نب ةانم ديز نا دعس نب 06 ور# نب ع رق نب ةقانلا

 0 يمس اهإوةقانلا فنأ ن ه نوبضغي اوناكو :ينا عالا نبا نع بيبح نبا لاق همع نع يديزبلا ربخ
 نمنسومشلا يغ و“ 10 | رفعج تشءف هتاسأ نيب اهءسةفةقان ر 2 اعرق هانأ نال ةقاثلا ف ا رفعح

 00 2 ّث لاق اهقنعو ا الإ ةقانلا نم قد مودا ءانأ ينأف 0 دعس نو م لأ و

  لاقف ةئطحلا مهحدم تح م طل بقللك كلذ ناكو ةقانلا فا يم ف هاطعأ امهنادك اهفنأ يف

 امسذلا ةقانلا فتأي يوس نهو * ,مهريذ بانذالاو فاالا مر

 اوناكو هلهاو هتوخاو اضيغب يندب فرشلا ناقربزاا نوعزانياوناكو احدمو مطار كلذ دعب راصف

 : يءامهد ةئطخلا ناك هريخ يف ةديبع وبا لاقو هسفنب مهالءتسا ناك دق هنا الا ناقربزاا نه فرشا

 "اتم رظنو هب ترصقو الع ناههلاح ةرز-ما تأر املف كلذك لايع هعمو نبملا هذخأت ال قاملا
 الا نم نأ لاقو مهلعي ا ١ نأ هيلا ا ةرز>ح مأ هن ع ام ىلا ةقاثلا فنا وطو

 . || هيلا مهو سرناكو ةقانلا ف لاو هلع أ املف اهنذ اههحاص ىلع نوعا عدلا كسلاو ةلفغلا و راصقتلا
 00| كح 0 للءاحيتنسمل مط لاقرعاشلا لخلاو ساشنب ضيغبو ةذ وه نبةءقاعو ي ا

 هربخ يف مالس نبالاقو 0 ادعو هودعوو هوع.طأف مكيلا تلوح تيفجو تكرت ناف هريغ بنذ



 بئاع بيعيو ينيرعي ل # ازي ال مت نب يل
 بتاوتلالعنيعيالو ت # ابئالا يف هتعاو

 براقع هل بدن الو * يلا هب راقع يرمت

 فا اولا هكا 2 * اخي ال كمع 0-0 مال

 ينب يف ا ا 5 ناقر 0 1: لاق ا احاقت ولع و تيل ورحتلا |

 هسرف ناقربزاا 0 رف ةلهاب نم ةساقنب مغ تدب ءاعفملا نع عبر 0 نودمال مهو فوع نة ْ

 كال وهام أولاةف يراح يلع أاودر لاقف نيعي رقلا ساهش يب 0 ىلع قو ٍتَح راحو 2 3 1

 اض غل 0 ا م جلا لها رم 0 ب درح نييك نبا نوكي 0 1 تضر دقو دا

 مالس نبا ةياور هذه هكرتو ف رصنافال لاق مذو طخسس نع ىراوج تفراظا 121000
 نااهريغ ميزو حاشتو حال” نييعيرقلا ْن“ هعم نموناقرب زلا نيب. ناك هنا ركذ هناف ةديبع وبأ

 لاخ عض وم يف ماه ىتح ةئطل اج رج نب 2 ّّ #2 ضف لع باطخلا ن رع يدعتسا ناق

 ىلع> ولاق نيعي رقلا رات>اف هب كلذ لعفف ا مع ا راسن هلييس 1 هدحو نيحأ ن

 تاذاللوشو ىأف هنوضرحو كلذ 0 ناقرب زأا وم نأ ريغ نم مهح دعي هع

 ءاورلا ءاملا هب اهزوعاو

 اًواسا ذدمةبارقلا اولصو

 ءامط ةقنحم هو ردصتو

 ءالبلا لزن دقو ىملساف

 ءالغلاو مراكملا ثدح ىلا

 ا> ءاملاف وح ىلبإ يرا

 عل رث ينب هأيم تدرودقو

 ليا يف :لا درو موب 3

 ىالر ساىشراح كا ما

 3600 ا "ب مااي يلوح تلقف

 احهف ناييش نإ زاثد ل لاش لهدا نا رهللا نم لحر ىلا ناقربزلا لشولا 6 ىدنع لج



 5 7-1-2 4 تل ا هس خي تنين ا انا د د ع اس ل بيا
 3 7 مب مج يسوابنخ فرط . 1 ار 2 5 1 3 27

 مم

 ءاننلا احدو كس ىلا © فوعءنبةلدهب تدب اندجو

 ءابر الو لاعفلا ىف ميدق * ى ال نب سامشل ىجحصا امو

 ءازح هتلاقم نم اذهف * الوق لاق ةئطخا نأ ىوس

 ابف نوع يتلا هندمصق ضدغل نع لضانيو ناقربزا وحمب ةعيطحلا لاق كك

 00 1 كلل .؛ ىالد اى < انحارما اومالا رمعتام لاو:

 سانلا رخآ ودحم ءاج ىئاب يف * مكلإبا ال ضيفي بنذ ناكام
 ىساساو يجسهام حم اموي * 00 ل

 يسا صأو يجحت» .يكل نوكيايك * هشَوال اننع 1 دقو

 يسأ مكف ىحارل نكي ملو « 0500 قارن ال1
 سايلاك رحالا دراطىري نلو # مكلاون نم ًانيتم ًاسأي تعمزا
 سامرأ نيب |مقم هورداغو * 5 نوه اولاطا موقل راح

 2 أ هو>رحو # موبالكح هنضهو هأرق اوله

 ىساكلا معاطلاتن !كنافدعقاو * اميل لحرتال مراكملا عد

 سانلاو هللا نيب فرع اارهذدبال # هيزا وح م دعب ال ريذلا لعش ند

 ىناراولدأ ةافصيال لآ ن م * مكلواعم تاف نا ينذ ناكام -

 0 ا واسع 0 0 : اولسف كوخ دق

 قوف نم ماوادلا بذحم يذلا ىتتسملا حتاملاو بلحلا دنع انكسي نا ساسنالاو بيرغلا بتحلا

 هعفرف باطخلا نبرمج ناقربزلا هيلع يدعتساف هحرخيف ةر هادلا اح ف لبحلا عشب نا سارمالاو |

 (ىنربخأ ) رمع هس هيلع حاسو م لاق هام ها اال دف هدكناق هدفنتساو هللا

 حا ينثدح لاق ةبش نب رمع انمدح الاق يول ! صن نع سبحو ىرهروذلا زيزللا دنع نب 0

 1 ادايؤ تدهش لاق يعشلا نع شايع نب هللأ دنع ع نع يلاطلا قحارلا دع ينأ نع ةيواعم نبا

 لاق لاق كال لاقامو لاق ىتاحم هنأ لاف عنا ةنالع لان ٠ دوعسو نب ماع

 سماع باكلاةيصخاهفراس دقو * اهءاثو اهور ىجرأ و

 تلق لاق تلق ننيكف لاق.تلق اذكه ينل ةثالع وبأ لاقف
 . صاع ق ل انج اميقراس دقو * اهءامثو اهورث وح رال يفاو

 لف ا 17 هلل نوكت نأ الول لاو ءات فك هنال لقي, ىعاشلا هللا لتاق دايز لاقف
 رمع نع كتدح تئش ناف لخرلا نه يود ريمآلا هللا جاصأا لاقذ ىواصنالا دهف نبا س

 ناقرب زاادان 1 هندهش لاق هياهلاق هنع هللا ىذر رع نع عءثردملا هجمت دايز قاطو لاذ حمس ِ

 | عدترإ اذا مهبسلا نا كلذو ماهسلا يف كلذ لصأ نا مهضعب لوق,و رضقملا ءىندلا سكتلا (1)

 لي ءا تنل تال هرم فرعي ةئاكلا ف كت هفا متلانوأ



 ىساكلا معاطلاتنأ كناف دعقأو 03 امتع ل 0 0 ١

 لاقف سبلأو لك 1 نأ الا قاوح غابتام وأ ناف ريزلا كاعف هداف اهنكلو ءاجم ع 25 رم لاقف |[ ظ

 لاقف كلذ نع اديرل 009 هنأ لاشو لاق ها حاعل .كلو هدم مل لاف هلا هب * غنا لعرب ||

 لاف 'ىثهيلع ىتلأ مرني يفريقن يف لعجف ر سلا > يلناو هقحلام رسل ادعو ىتتل نايس ٍ

 رحشالو ءامال لصاوألا بغز * خرم ىذب خارفال لوقت اذام 01

 روعاب هللا مالا ك.ع رفغاف # ةماظم رمق يف مهسأك تقلا

 رمشنلا و ديااقم كيلا ىلا * ةيحاض دعب نم يذلام امآلا جك

 3 تي“ تناك يسفال 0 بالرس كورتؤي مل (ٍ

 كاياف لاق يئاعم هنم د ينك 0 0 ٍ ا اذا لاق 00 ءابعو كيا هل 0 7 برا أ

ْ 

2 | 

 رج

 1 كت اوشا ةنسنر 0 نأ 17 داو لاق م 2 هللاو تنأف لاق نالف 1 5 ريخ |

 هل اولاقُذ نافطغ هتضراعو اهب هداتةاف ةمامع هقنع يف ٍناقرب زلا يف ءاف ناقربزاي هدخ هلا و بهذا

 ي ورام كت ءهس دلو دوعسم نب نهال دايز لاو و هيهوف انا ه 4ه كاع و و كتوخا ةرذغش انآ

 لثاو نب ع ةمامحو ا الايح هقنع ف ىف - ورق هب بهذاف 0 7 00 0 نع

 0 1 7 لاق 1 هسدح أل ةعلملا نأ ةديبع يأ َن نع ]

 الاقم ماتم لكل ناف * كزلملا كاده 0 ننح

 الحر نامز لكل ناف # ةاشولالوقب ينذخات الو

 الاخو 0 ها 8 انداح اودع 1 ناف

 يم رحلا ) ينربأ ( د 0 يد : كادر اذام 3 ءاوأ ا هتايأ ل ىدح هيلا روع تقتل م

 يعاش || هللا كديع نب صاطو دمحأ نب 0 رهعو ىديزلا .سايعلان ,دمحو ءالاعلا يبأ نبا 3

 نب هللا ديع يدع لاق يعز .آا نامع ن كاحضلا ف نم ىنبدح لاق راكب نب رس | 0 أولاق 7

 هدنع سلاخ انآو ةئاعطلا ىلا رمعلسرأ لاق ةدآ نع سس ان دل نع فا نب ةعيبر نع بعصم َ ظ

 هلوق هدشن ف ندسلا نم هح 0 هريغو صاعلا نب و رمع هيف هكدا َْ

 رحشالو ا كيا طا بعز د حل يذب حار هال كلوش اذام :

 روعأب هللا مالاس كلع رفغاف د هدام رد ْى مهسأك تقلا

 رثقنلا يبتلا ديلاقم كلا لأ هم ةهحاص دع نمىذلا مامالاتل



 را تناك مهسفنال نكل هحاط -كومدف ذا ام كورك 1

 - ررقلا اهب ماشفت حطابالا نيب .* مهتكسم لمرلاب ةيبص ىلع نئماف
 00 هك ةيواد ضرع نم * مهشثبو 0 كوادف يلهأ

 3 و ءاردملا تلظاام صاعلازب ورمعلاقف #* خرم ىذب خارفال لوقت !ذام# لاقنيح ف لاق

 آ| ه1 ل21 1 قاف ىسركلاب لع مع لاقف ةئطخلا هكر لع يبي لجر نملدعأ ءاربغلا ثلقا
 قارا يقام ريغب مهمذيو سانلا حدميو مرحلاب بسنيووجبلا ل وي هناف ىعاشلا يف ىلعاوريشا لاق مث

 . | ووف ىسوملاب ىلع لبال نيكسلاب ىلع فصخملاب ىلع لاقم اهب ينأف تدب ىلعلاق مثهناسل اعطاقالا
 "|| هل لاقف نينءؤملا ريما دوعااللاقف د 0 لق نا هيلا اوراشاف نينءؤملا ريمااي دوءيالاولاقف يحوا

 كب رسكو هقر كل طسبدق شيرقنميتف دنغ كب ينأك ةئطحاي رمع هللاقىلو املف لاق ءاجنا
 ا 0 د  دئلا اق ]أ نأ لاق سانا ضارتعاب هنغت تقفطف ةئكطحاي اننغ لاقو ىرخأ
 | | هلي لبخ ةللطحإب اع لاقو ىرأ هل رسكو ةقرمت هل طسب دق رمع نب هللا ديع دنع ةئطحلا
 ]|| لاق تاعفام ًايحناك ول هنا امأ ءرملا كلذ هللا حري لاقو عزف رمع لوق رك دعا ةطظحات هل تلقي
 00 هللا دسم نع يورو لذ رلا كلذ تنأ تنكف اذكو اذك لوقب ةلابأ تعمس هللا دذعل تلقو

 ضارعا هنو ىرتشاف ةحملا هيلع دك وي نأ دارأ ةئيطحلا قاطأ امل هنع للا ىضر رمع نأ كرايم

 كلذ يف ةئطخلا لاق مهرد فالا ةيالثب ًاعيمح نيملسملا

 عس تف ا الو 0 امش عد يل مالكلا فا رطاتذخأو

 ع
 عزشال 0 عسب يذ د»# في يلف مثلا ضرع ينايمحو

 يصل © نب نمر لادبع ينثدح لاقهسأ نع ق حسا نأ تاه ع ىد 3 نيسحلا ) ينريخا (

 3 هلكو باطخلا نب رب ىضرتسأ يذلا وه فو نإ ندير دبع نأ ينأ نب عفان ن عارم نع

 1 هللا يضر رم نأ ةديبع نأ 3 ينأ قوفحاو دامح لاق ٠ ةجسلا» نم هج 0 يح ةئطخلا ما

 0 ضرغب ءاجم ىلع هل ناقريزاا ناك يذلا 001 سعاشلا لاق هقلطأ الل هنع
 قات ةالاعلاب لاو * ضنخإ 55 ناحالا يناعد

 آل الأو هج ىلا * اننأف“ كلها ريم اولقو

 ناتح كلذف ةعلرأو روش نرشع مهيأ كارت

 ناكعاشلا قادن١ ىدلساو
 ناهاسلا ” ىك للاب ان

# 

 * ضخغا يبا تع 3 امل

 * انيض ءاوثعلاو ىئذلا تيب

 قاورعنو ينب نع جهجملا * اليوط اليا مهم سراما
 ناسشأ فلا وف ءنكردس «-اكتماامل :ةللح لوقت

 نا ل ليللا جارمس

 نايعاد يداني نا توصل *

0 

 رذب نيرمقلا وْ ايكردس

 ع 3 وعداوىعدا تاقف

 ناقربزلا راح وعلا نأ يناف ىنع الئاس كب نم



 يناسل ينجو يدب مرج اع © نت 0 رطو ةريشع دير 3 0

 نان نم علا لع كلر ع انيييط با ينأك 0
 يناعد نم 21 ينادضو # يي « ضل لف ناقريزلا تن 3 ٠

 يف ةكيطملا لزي ل لاق ةديبع يف ن نع ةيبأ' نع قحسا ن , دامح نع ( نيج

 ا لآلام 1 ا ريما م عيت

 7 لاق مع 8

 ادعب هريغ نكلو ًاضيغب يخأ * ضرأ تعدو ذأ هللا د مدل
 ادكنالو ىدكاامو ليلا و. بي نردو لب رس ىلقس نما ١

 ادلع ام ومد انصدم حادا < اجهتيم فورعلاب هيقال, نمو
 ادغالادكععال مويلاكطعينا 3 لا يدان احا هتيقال

 ادهش وأ باغ نإ هع طظفاحو *. ٍيترصم»و يدو هد ا يفا

 نعئئادملا ع نعثرأا ن ١ دم اند لاق ئسوم نب دمحم اسدح لاق يلع نب ندحلا ) ا د

 هياع هللا ىلصللا لوسر سلجتيف سلاح سابع نبا انيب لاقفونتملا شايعنب هللا دبع نع بد نباأإ ٠
 ةياخ وة فرطمهيلعو رطخ يبا معاملة ذا شي رق نم سانهلو>و 92 دعي [سو 2:

 ًاحانج ىلع فاختا لاق اذايف لاقىنتفاهللا لوسر مع ناي لاقف السلا هيلعاودرف موقلاىلع مسيح رخل
 هيلع حانح الفرصتنا نمو ريخ وفعلا لا ةق هوي مصل ىلرمدفو هتمتشف ين“ شو هتماظف لحر يتملط ب ل 8 :

 ىفلخا مث ينانمو ينرغو يندعوف يفانا ًارما تنار رآ سو هي هيلع هللا ىلد هللا لوسر مع نباإي لاقف 1

 هن ريشع نم هريغ وحعم 7 نهكال ديبال هبال ءادطا حاصيأل لاق و | 5 تا 2 هر فختساو 0 :

 دقام وفعلا يفو مخو عت يفبلاو كيلع خب نم ىلعيفتو كاتشب لنه متشناو كءاظن منع رظق 3
 نك .اح يبراحلا ناحس نبأ نة رلا دبع لقانا قرف ترر ,و تقدد لاق للضفلا نم مل 3

 سا.ع نبا لاقف ةكلم انااب كراد هللا برق لاقو هتلئكسيف فطلاو همظعاوهل>ا ينارعالاىار املف 8 ْ

 نر يسع نعدازو فادكك درع : تنا هلل ساعنبا لاقق ةئطخلاوهاذاف لورح لا لو
 ناقريزلا سا .نم تهرك ام: ضم كيني ترع تكول هللاو كلم انا تا 01 ةفرامبن 3

 سايعلا ابااي مهب لاو ينا لاق كمتشي م نمتمتشو كماظي + نم هموق نمتملظ دقلو كا ًاريخ نك
  لوق ًاشنا مث هللا كمحريّشاو ىلب لاق كري نموه رعأب تناام لاق لال َ

 سانلا معا قد دج لف # هرقو اقع مهتدجم نب انا

 سامشلاءديز نب ادعس كارو # مهددع نارك د نب دعس

 دل

1 

0 2 
 اا



 0-0 سارلاك ساسلا اباىنانذلا سيل # معرشو مهاباثذ ناق 0

 ن» ةكيله انا سابع نبا لاق ىلءفا لاق ع الا لوقت نأ كنلغ' تمد سابع نبا لاقف |

 1 لوب ىذلا لاق نيضاملا نه لاق نيقاب دا نه م 1 نيضاملا نع لاق سانلا“

 مشي مشا قال نهو هرشلإ * هض ل لود ند فورعملا ل اممم نهو

 لوش يذلا هيودبإ امو

 2 بذيملا لاحرلا يأ كا لع د 2 الاخأ ّقء كيكو

 | عتبطلاوعمللا الو هللالوسر مع نبا هللاو هسفن ىنع الو رح كنق 20 ةعارضضأا ن نكلو

 ا 00 اذا امهسأ مهدرصأو مه هرعشأ يلا كاكشت الف نوقانلا امآف نيذاملا سانلار ءثأ ت تنكلل ظ

 ْ 1 نأ [«*نيغو 2 ميطاو ةدينع يبَأ ن رع انل يور لاق رامع نب هللا دبع نب رك ) ارح

 ىلع لن نيرحبلا نم 1 ا ةعمر يبأ كس هللا دبع
 ّ | ىذلا ءاملا وهو هاف هناع ردبب نب ناقربزلا

 ةاَم 4 اوحذو هومر 0 عيش و 4ل لاش سذلا وهو ماع ةقانلأ فنا قع لر ناس هل لاش

 0 مف يعد دف 0 أرق كإ انرحنل ة ةيبرق 06 اناا 0و اولاقو

/ 

1 

 ا
0 

 ل
: : 5 
 4 سمس سس و د هع هس عت حد اص

 ما حلا 3

 0-1 الو يوقتلا بستحمب * هءام عني موي ناقربزلا امو

 للهم ن آمل ءام عنيشو ءامو د هءام عب 2 نحن ىلع مم

 || نيم 0 ىئاحم هنا لاقف هللا دنع ىلع هادعتساف هئع هللا يضر رمت ىلا ناقربزاا تك لاق

 01 | ناوضررملاقف هنع ينالخ هنام ىلع ت تل ينأ نإ هدو هللأ د.ع تكد نع ردع كأن

 0 أ هيراحم نال ةح ءام عنمأ الأ نم هوما را لق ىللدسلا نبان م كءام عنكأ ناقربز اب هلع هللا

 ظ

| 
 ا

ْ 

| 

 ا ظ ءانا نه كءام تعنم كنا ىنلب نكأ هدس ىش ' يذلأو 1 7 قف ىديب انا هنرذحو هرقتسمو

 َذ هلعف ام ناقر زلا ريعي ةقاناأ فنا 1 ىنب ض. لاقف أ دع يفأ“ 0 ليلا

 . احاطبلا اومنم 0 ا 2 ل .يردتأ

 ا مه نيحمرلا اذو * اماشه م عع 6 ىكرلادازا

 احاقللا ندلاو فرلاب نءو #* رهف نود حطابألا أوعام مت

 7 احاصو م-مذال فوهللاذا # فخاطممضيب نود برضإ

 1 ارلاو ةكرشلا روك © قلع (بيأب يردن امو
 | عضوم يف امم ىلا تعقوام تعمح دقو اهبذس ةأورلا نم قيررف لك ينأب ة هش را ةئطحالو

 باع ىح نب دكأ نيد لاذ يديزاا سايعلا نيد ان( قفز أ ( ااا تردصو دحاو

 نيالا ماوبفل 9 1 0

 يندم 3 فك

 ةعمان اضن 220 1

 950 , 3 قيد /

 ابا 1 58

 0 صسسسسساس للا

 م لاق ىره ولا زي زءلادنع نب دحأ ع قيخأو يصالا ن ءلاهلا نب ةنيع انسدح لاق

 .[| دمحم نع ثيللا ني دس 2 تانك اهحسنو ةيدتقنبأ ن نع بويأ نب مهأر ١ نركاومس ىف رع

 | ىحن نيسحلا (قرخاو)دبأرغ نمحرلا دبع نبهللادبعن ءيدع نب ميطا نع يديعلا هللا دبع نبا

 ٍ [[وأ امدح لاقيعاز .لا دع نب مشاه ) ن1 ةددع يأ نع هيبا ن - قدا نإ دام ن

 رق || سوأ كلم !ااياولاقف هح هوق هيلا عمتجا ةافولا ةعامللا ترمضخ 1 اولاق ةدب 2 ع ذامد 8



 لوّش ىذلا نم لاق ”يطحاي 5 سو وثق ولا ةوادن 1

 0 اهنجوأ ي وك 7 3 0-06 0

 مرا 3 2 يننأ ريغ كل ديدح ص

 لبد تدش لتقلا 0 #2 8 0 لل دع كا افا 2 2

 لوقي تح برحلا عشا مهبجاص نا راصن ألا اوخلبا لاق اذه كنتم عدو 0 0

 ليقملا ذازؤشلا نع ناولأعي ال < داك 20 يتح نوشغب - ٠
 لاك ةف تنااه ريغ لف انش كلش 0 اذه

 هماسبال ىدلا هف عزا اذا © .هنلس ليوطو بسم 0
 (١١همحعف هيرعي نأ ديري * همدق صرخخلا ىلا هب تاز ُ

 لاق هيفتنك يذلا لثم انها

 دلأ مصخلا ىلع برغاذ تنكو # دمتعملا ديدش ااا "تك نك ظ

 * درتت داك امو ىدش تدروؤ *

 الها هل سيل نم هب حدمي ديلا حاملا ىلع عزا نكلو هللاو ال لاق ةحاح كالا ا 5 1

 اك 0 و هفين». ريخ يف عمط اذا ريحا اذه ك0 ىلآاةدياموف سانا رشا 0

 لاقف هللا الا هلإال ف : :

 رحجو اومكنم ىلرب دوغ * رعتوةدخ ايفو تلاق 1 0 ٠

 ' رقي ءاورقمال نص واف واق را ىلدلا بقاعام نقديبع مه لاقف كئامإو كديع يف لوقتام ا
 3 كلام يف لوقت اب اولق قرحأ لول ساد رد راغب "اف ةلكسااىف حاجلالاب مع ل

 اذكه ىنكل لاق نطنعو للحج هللا ىضت اذكه سبب اولاق ر ؟ ذلا اح وا يدإو نما

 لاق اذه ريغ هيف دهعت "ىش لهفاولاق ماهم |وكتو مهاومأ ا واك لاق يمال يصوت ف اولاق تي

 بكس م نانالاو هشا رف لع دوعأل لا ناف توما يتح ابك أر قتوكرتو نانأ ض0

 لوقي وهو تام يب ا ءاع نؤحيو هب نويهذب 0 نانا ىلع هوامدف طق ميرت |

 يرد لع كاب امل ند راحوا ةئط-نممألا دحاالا ٠
 نانالا ةب

 ه اذاف ينعملا نال ه.حعيف عفر هيف دهاشلا ءالا لاق هورس دهاوث نم رطشلا اذعو "0
 3 عف م 0 و :

 هماحتا مُر هنال ىنعملا داسفل ا ا

 (© يي نانألا -



 ظ ا ا 0 ا ]| كا نم هش ىغام 2 (

 ال0 2( ةيلرقو ناقريزا| ادهو هموقو أضيغل ١ هئيطحلا )

 وه
 : تس وص بم

 دلال ناتساواروغ نزحدقو * د_ه اومجمام دعب انتقرطالا

 اودصا تددصن ا تاضغ ىلع د رشاعم نع 6 ىلا نا

 اهف لوقي ىلا ةديصقلا هذهو ورمع نع ىطسولاب لوا لق: ةيولمل ءانغلا

 000 اطار اسال اع هانا * انإو :يأل نب سان لآ تنأ
 اودونموديلإ اونال نمدحخلا وذو

 دحلاو ةظيفألا ءاح اويضغ ناف

 * مهرودص يداعت نم ىلا ناف

 * اهنا ادع ًامالحا 0سم

  اودس يذلا ناكملا اودسوأمولل نم * كيال انآ ال م باع اولقأ

 اودشاودقعناواوفوااودهاعزأو * 000 مسح 2 قكءاوأ

 اذ الو اعوردك الاونكأ ناوا
 أود رمكمالح ل ضفا ودررهدلانم #* ثداح َك للع مهالوم لاق ناو

 دحلا ىنبو م ٌؤابا مط ينب * يج دلل ف.شاكما>طا يف نيعاطم

 كس وص امو
 4 دديفحلا ءامم تدمراف يطوسإ 23 0 تا عوج ارح ءامداو

 4 اوزح مولع ىمعنل ]تك نأَف

 دغلا يح مقتسي قع روحا 4لإ 2 د راعاط وسلا نمادك وتس اذأ

 دقن ض وحلا ىلا اموب اهرذشع * دقت ناو ريغصلا بءقلاب برعشتو

 || ءاغلا ملظلادديفلاو ءاجنلا دادمرالاو تحت تدمراو هنم ردص يضع دعب ليالا نم تقو نهوملا
 .مهاربال هيف نا يئاشطا رك ذو قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبابسلاب لمر فيفخ زرحم نبال

 هنأ شيع 0000 ليقت فريفخ هقو سنجم ريغ ميهاربا عماج يف وهو 0 لءر قافخ

 0 نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىأ ا ل يملا حل نوك ناهشو دي

 تتح لاق 5 ذم لجو نع ومو سم نب لش ٠ نع 2 لا نع مهارب ا ينادح

 لاق كما انآ تلقف هنم توند تح تصلختف هيلع نوفصقتم سانلا اذاؤ ريثكب اذاف رهظلا 0

 لوط يذلا لاق ىاتلا رمهأ ن 7 ءاشتام

 درجتملا ةناسح اثحلا مضه # ةرح لبا ىلع ركام

 داقملا ل.س ًاىرفذلاحضا 0 2 215 001 يردلا قرف

 0 انك ىو هو ريكو ةريكك قبو ةنفئ ب ةشب عمج و نب 1 )00

 لماك ها دلل ثذ نم ردصملا امأف ٍلظو
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 انثدح لاق يس ومن دمع انثدح لاقىلع نب نسحلا ( قي ) كاذ وه لاق ةعطملا اذه

 باطخلا 0 1 ةورع نب ماشه نع دهاحم نب يلع نع ىن ا نع دار ا توي 8

 ةغلطلا لوف و دقن هع هللا

 (1) دقوم ريخاهدنع را ا »* هزا ءوض ىلا اوشعت هنا

 نع: ىح ننام 2 و هياع هللا ىلص هللا ين يسوء ران كلت لب 1

 نا محاط ودير ع طا ىلع لخد الحر 0 0 دا نع د نب منيطا نع هي 2 نع

 حت نا كحيو هل لاتف ءاكلا تحب نمايلجر تحرتاالق ناصر ا هش

 ترثآو * اهف لوقأ جلا ريق ردا هادو لدحر انكلو للاوالا

 تاءش لاق اهدب ع نمل ع يأ نبا ابا تار هللاو نينا ك5 ةودرح ليزرع

 ب كدحضي وهو بس حبفأ

 اك انتناو د سناب يف * لأ سد ف نك

 اقم رار فايع مدا إم 0 نإك زا ماعأ تقلل

 ”انشدلم ىف ىرتساتلا صحا « هجراوع لرش
 ذك امو ف وبام بح تربذكو #* هلدح دعب نماهدبعتقاخأ دق 1

 و ةنان نب ورمت نع ىطسولاب لهر حرس نبل ان
 ' وص

 ميسا راايزام نحأب * هك ءارطاون ا رح نا
 ا دالملا يف يأن فداصو 4 0 ٍ دص مايد دا“ اك 2

 ةئطخلا رابخا تعطقنا يتاشطا نع رمدنلاب ل وا لق ىلا“ ءانلا |

 0 هيساو ةشلاع نار 00 206

 0 ها هند نك ا نو دا ع نا ل 0 8 قدا 0 ١ يل

 ةدشر ريغأ ناكدنإ 5 ىعوتتلا ةعادو 0



 ألق اقف لكلا هب هب ا . ناك ءاننإ رادار طق 6-0-0 1 هاو مع 3 لشو ب ردا ددحلاب

 5 نحتسيف هبادس ءانغ 1 رعش ”داعتا 35 نإ 5 ةءارق نم ناك اه نيك نسحلا ءادتيالل

 | سنا ندحا ةئئئاع نبا نولوقب ًاثيدحو ًاعدق انءاءلع تعمسو قحسا لاق ةشئاع نبا ءادتبا
 2 0 0 ديم داع ينأ ا عل بر العضو ءادتبا سانا ند هنأ .لوقا اناو ءادتا

 ا نبا نات كلذ لوقا نا ىلع رسسجأ الف ان 3 هلثم ةشئاع نانا لوش ن 9

 اد دو قدا لاق انوع نمانلا ت طا ناكو الشم ىنغيام رك أ ناكف ندا

 | د-يناكل هق 352 فاس الواف ةشئاع نب 0 رفعح يبأ نع نع دلال ا ف لاق لاق م
 ١

 0 نع ىلا يحي 2 هارد دج لاف ةظحدح رفع> نإ 1 ) قرعاب هلم داع يأ
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 ْ تانكلا 000آ د ناو ةذلاع نبا اقولح سانلا نيحأ .اوناك نينملا نم ةنالع لاق هدج ن
 آر طر نإ دحأ انذح لاق حارملا نب دواد نبا دمت انئدح لق يع ينادح

 || نالف لاقكب اذه لعف نه لاقاشدخم ةشئاع نبا قاح قيتع ينأ نا ا لاق هبا نع يريبزاا ١

 أ لجرلا واديدش انريض هن رمل لعحو هييبلشب عا جوع املف *5لع لح راس احو هبا عزف ع

 | تحن ىلع لبقاو هالخ مث هنم غاب ىت وح هيحال 0 يأ ىبرضت كلام هل لوقي

 .هربخ يف قحسالاق 0 ناتو هت ةسئاعنا ىلع دشو دوأ 3 ريمأ نم دك نأ دار 1 اذه لاَقف

 اذا ةشئاع نين م ءادتبا | حا ةئيدملاب اف عام لاق تناكلا يلا نع طاش نع ينأ ىنبدحو

 قحسا لاقو ىدنع كاك وط مم فار لاق حرس نا لع هم دّقل كر 5 هنانغ رذا اكوا ينع

 م نا ناكو ادحم نكي مو دولا برضي ةشئاع نبأ ناك ساو لاقو لاق اباوق ل

  ىنغيو وهب رضي وهياع نوب رض بارضلا ن 0 عمت 1 اللا دوعلا سك داكبال 0 هب رض

 ا اح نب اص ن ءيدعن ميطا نع هب هيبأ نع داع نع 0 ) 00 ) انسح هب كصهانف

 امل فراأالو ةغئاع نا 0 نم دل وْط كفل 0 نكي م لاَ هنردملااب نيثغملا امون ر د

 || لوت لوقلا اذه ينركذأف قحدا لاق كلهريهسو تا 0 حاصب ناكو أم طرتك أالو

 ريرج يندح لاق ينا دملا ينث 0 قدسا لاق 5 ناحلمت املا عش رفع> | انأأي ع و هل هل 2

 ١ ١ تاقنأ هللاق ناو 57 لاش لش لاق ٠ قدا نال ١ هل لاقناف قالا يس ادا يشل اع نسا نك كا

 ]|| يقلل لاَسف هب عفتايام البلق اعف ب ا 3 تنسح لاش ىلمملالاق تنسحا ءانغي وه ادتبادقو

 0 نفق هشئاع نبا جرخو اهيلا سانلا جرا اهاللم قحعاملا ىداع نب كيعس ةصرع ىلخ دف ةرم

 1 أ ميلع بلاط يأ نب ىلع نب نسحلا نب نمحلا علا كلذك مهانيف بلا نرد لع اخ جرح

0 - 

 دس اهل لش 7: كرت



 0 العشب منال نارح اهو ريل قحصشلخر 1 0 3 ةنام ىناغل 5 1

 وهو هل انوص هب ادتاام لوا ناكف ةغئاع نبا عفدناف .

 اوعر اذا موق يف + نم كرد للا الإ
 كلذ ىف اوعمس امبرثك !ةشئاع نبا نم اوعمسمل سانلا نا لاقيف توص ةنام ىنغ يع

 ش ىنغام رخا ن
 0 ' وص 0

 0 .« لوقلا يني 3 نأ اناح دق كأَذ خلاب 57 انما 3

 ليم عضوملا كلذ ْق 0 يذراو هنا لاف هنانغ عامسال رب ا موخأب ثيح 1 ءاوح]إ وول 5

 هآوح اوفرصنا مث هللاو كيسا هاو ا هل نولوشي م "اوما ناثاهفر ل 0 5

 م2 يتاغألا نمريللا اذهيفام ةبسن نجم
0-6 

 اًويهر اذا موك ىف 5 سل الأ
 بقتريو ايفر تتر دلل خف ندلراكو
 بكايل يعرب اذا ايف مات تنكف
 بصول|ومقسلاعادر يفدواعف ى تك

 برطاا اهوا دعبا وبا تاذ داع 6
 بأ ليالا لوط ت ب ةرهز نب دبع ىلع

 يطسولا ير يف رصنخلاب ل وأ له صحا نال هالو دممل ءانغلاو يلدا لايعلا الر

 ©ه©

 را

 !ٍ سانلا رداس دقلو عرف ف تالذرهلالو 0 5 كل ا ىلإ هان 1



 - 0 اناين كوقلا ينيبت طا نإ 6 اخ دق نانررلاب ل زانملل لق
 : 5 5 انزدا نجلا ىعاود ند لم تح د فغشود 1 نمو كاف

 ُ كر و ماشولا نع يلع- ولا لوأ ليقت فيقخ ةشئاع ننال ءا دغلاو ه هدر يبأ ن روعل رعشلا

 3 : أ لاق ر ءاشلا مهلا نا قع نع ناماس نب نمرلا دع ينثدح تايد كلل د بع د ننوه

 0  لاقف انبهكءشام . هل لاف 4هب ْض صعب 4 رفا ريد ل افئاو ناك ةشئاعنبا 3 لحر ينأ دلوع

 2 كاذ ندهو ل.رلا هل لاَقف * ىج خو ا بهذ ع ع سا ا سيحل 2- الجحر 0 ٍفرعأ ين

 8 ءاقالا قف لوط وأ د 50 اهل اق سس ترح

 د : نبا ماشه دب قف عشت نا ةئتفلا تداكو امقانعا لبالا تدمو لماحلا تبرظضاو سانا سش لاق

 0 قئرا ماشه هل لاقف اهاس ناكو هنع كسماق لاق. سانلا نتف نآتدرا.هللاودعابدل لاق كلاادنع

 0( هلي يلخو هنم كحضف اهات ن رك نأ بواقلا ىلع ةردقم هذه تناك نأ قح لاقن كبمآب.

 م7 ةشئاع نا 3 ىذلا توصلا اذه هك 0-0

 0 مبا

 ءاقللا 0 ةلومشم ىو هنن يلح د كاناتش

 : 3 هلو ها 2 ماقس ه ل ند يسفنب

 لاف بيح نإ د تعوس ةديبع وأ لاقو هدض حرابلاو كن ديرب كلامش نم ليقأام عئاسلا

 2 يزيجأ هلوقو هاشم كالوام حرا أو هئهايم كال وام 0092 حماس بلا لاَقذ حرابلاو عماتلا نق ع ةبور

 هز وادق هيف ترس 21 هيزحو 0 هتءطق اذا يداولا تا ل لاه يمصالا لاق يذشا

 هاب ن نو لادم هرواخو
 7 00 نوقع لا أوزيجأ لاه يت يح 23 موفق وم ف رج نوكرب الو

 8 3 نمو امفثكتف كامشلا أميصت يف حا يهو ةلومشملا ةباححسلا نم هذ 3 فاشكنالا ة 0 2ك

 2 6 0 مهدإب نع امف ' مهاثكتا ةعرسل ىوذلا يف انه اهراعتساو باحسلا عطس نأ لاهثلا نآش

 ا 5 ١ تدحزاثإو 6 ينأ نب ريهزا 0 م لوالا تيبلا #* هب مءاشنب هنال حاس مذلا قىرخ كلذ

 ) 1 ( رصنلا لو ليش فريفخ 1 تت ثلاع نك ءانغلاو هلئاق ف عال هب نوخغملا هقطا

 ينارعالانبا هاكح لاعتلا تاذدب م هن لعشو بر ءلا ناتسلوف 1 مهفاش هكناةعرسلهلوق 000(

 تيكسلا نبا لاقو كيش تأ ذا 0 1 ةلومشم لاقألا 3 مس تر 9 ريهز لوق ارمي هيو

 0 5 0 0 ع لا نإ نم هذخ أ فاعكلإ الإ ةعإرس 3

 برع ءلا 00 نه 00 هم ا ءاشتب 0 د نه نويتلا ُُق مدنع



 نمار 0 ا 3 دأو قحسا 0711 لاق 0 نب 0 ا لاق سأولا نإ

 بتك لاق ةيوارلادامح ن ع يدع نب م أ نع هي ١ نع قاحسا نب دام 2
 ا

 ىلع .ةيوارلا دامح ىلا 2000 + ياك تأو نقدي أ رم نإ فسوي ىلا ديزي نإ ْ

 "ىلا هده ةدعاناو تاتكلا دا افلا + مرد فال: 30 داو ديربلا اود نم :

 مويلا ناكاملف اهتذ خاف مهرد فالآ ةرمشع هيطمي ةرجش سم نيكداي لاقف ةعاطلاو عمسلا تاف | ا
 0 م هتفرع دق يذلا عضوملاب نأ .داحاي لاقف رمي نس ل تينأ هيف جور ع تدرأ ىد َ

 ىلوق تلف ناو هر ممتال ناوعلا نا ريمالا هللا حلصأ تلقف كئاتنء نع انت ل نينمؤا 1
 0 ىلع وه اذاف لود هيلع تنذاتساف ءارخلاب 2 كلولا ىلا تا نس تح رش يل |

 حمسلا ىنأ نب كلامو ديعم هدنع اذاواق نا رفعزلا نا ءادرورازا نار 0 نابوث هلعو دهمت |

 نا ا
 لعالاو ةباؤذلا نيبام نو سؤك 1 ةيدلا يناقسف هقسا ةريساب هقاس ] لاقف اهر ا لع تأ ةحاأ :

 ًاحلطم نزواج ذا ن « انظالا كبساه لهالا“ 0 كلاما لاق ل

 10 *# عحوتس اميرو نونا نمأ * يندشن لاق مث يثاج 6 ف ةالوم لماك وب |

 يح و لاق 3 لقا 3

 0 دي ةفاخل ع 3 2 0 زاد 00

 ينتغ هل لاق مث اخ ليف 000 لاف عدنا ض 0 ع يف هنم هج و 6 1

 5ك نم راوج تيب اطو * رت اهيلع كاذ ذا يو '

 ىناغ هل لاق م نيب را هيلا دمتق 3 هان

 اميز هر ةنلأ 3 ع رق لايلا فاط 0

 1 زجرع انكر .كلاو ننانسلو را دس تا نولبقم انا نينمؤملا ريمأإي لاقو دبع بضقف |[
 رط مالغلا اذه نكلو كنس الو كردق تاهجام داع اني هللاو لاقف يبصلا اذه ىلع تابقا

 1 نإ وه يل ليقف مالغلا نع ع تلات ةيوارلا دا لاق تانغ را نم ري>انطلا لثم

 م يناغالا نم ريما اذه يفام ة كمل ا م

 ًادحا اب فرعالو لعتفاض « اع كارأال ضرأب تال



 15 قنا نع ا ىرخ قدروا قالظا لق ىفينخ :نئاكلا داع نبال ءانغلا
 بواب لوالا ليقثلا فيقخ نم ًانل كلام هق نا شيح ركذو ىداولا رمعل هنا ةناب
 000000000 هتسوص 0

 . + ماينلا و 00ه تفاعل عرش * يحاس انعدوت ذا ئدسأ

 (11مايخلا اهنا ثغلا تيقس #* حواط ىذب مايخلا ناك يتم

 مارح اذا ىلع مكمالك * مسن ملو ماحخلا ن وضكأ

 مامل هن رايز ندهو ىلع د رب نع هينج ند د

 8 مايتا دقر اذا ينفق 0 + دارأل تيماد ىمأ نمو
 أدع ءارلاو لوالا يف:اهدخأ نامل ةنالم تاسالا ءذهىف هلو حيرس نإال ءانغلاو ريرخل رعشلا
 ا ل يان لوالا مث يناثلا يف ر> آالاو قحسا نع ءرصنيلا يرحم يف رصتخلاب لو

 ليق؛ نان ثلاثلاوقاثلا يف لالدلاو شيحو يماشطا نع رصنلاب لمر هدعب امو ثلاثلا يف ر> ةلآو

 لمر فيقخ كااثلاو ىاثلاو لوالا يف ضيرغالو يدلاو قحسا نع ء يطسولا يرحم ىف ةبايسلاب

 عبارلاو ىاثلاو لوالا ف عماج نبالو يماشطا نع رصنبلاب و ليث كلامل امفو ورم نع رصنب بلاي

 3 .ينهلوأ - توصلا اهمو رصنلاب لبق فيفذ> تدنح نق أف مو ياشطا ن عجزه ه سماخلاو

 01 هلوأو# رزتم الع كاذ ذا ىهو * ربخلا

 سس
 ذآ لاح اذ هلا لحجر 2 عشا ىنتدهع
 بهذ نم طن واد متع نتا 2 ير /نادلولا عب أ

 ا نيا رج ىف ارو # رزكم اهيلع كاذ ذِإ ىو :

 اارعنلا ليقت نآس ةشااع نبال ءانغلاو ءاسنلاب هيف بنش رعش وأ هنأ لاشو سقلا "يسال رعشلا

 1 ا ال رصنبلاب ليقث فيفح هيفو قدجسا نب دامحو ةنامدو ياشطا نع

 0 ٍ اهممو اهريغل هنا ليقو حرس نبال هنا ياشولاو شيح 2

 0 كسوص

 3ك 5 نمتيبلاو# مارح اذا ىلع مكمالك اوجوعت ملو رايدلا نورت «ةروهشملا ةياورلاو (1)
 2 ءابلا ىنعأ ةلصلاف ر> ىعاشلا فذح ثيح رايدلا نور هلوق يف هيف داهشتسالاو ىتععلا لاق هيفل لا

 : 7 لب ناوذا ريغ يف ساقنيال را فرح فذح نا رووملا بهذمو رايدلاب اهلص اذا زايدلا نم

 0 .فرحلا نيعت طرشب ًاسانق م ريغ عم م فذحلا زوم هنا ىلا شفخألا بهذو عامسلا ىلع هنف رصتقي

 0 لاق كو ناو نأ يف يا ا ماشه نبا لاق ٠( مام ىك ناذ ناو نأ يف هلوقو فذحلاا ناكمو

 ]| يا“ ماسقأ ةنالاث ىلا م قس .هناف رخل "فرخ ماسقأ نم ا كلاثلاو هلوق ةلصلا, نطوطل حرصملا

 ةمدقتملا ةيالثلا هذه وهو ي.ءايقو رعشلاب صاخ ىعامسو رولا ىف زئاح



 (ةه)

 ايلطم نزوات[ نب * االا كي اويرع

 احنس رئاط كل يرجح م كش ولو مل

 اضو دق رحفاا ءوضو. * ككر نم اللا نوح

 ايام نام كسا + نياق كا
 احضتق | يلليق ىقَح 2

 احرمد ي وولان لك ا قطف 2

 #3 ىلا فرط مسمعرت

 كا ا 1

 ندم لاو هع نع هاور هناف اك ريجذلا ىوس 0 ينأ ّئ 0 8 ةاو را هبإ

 ءاوروث تكلا نخاف هزت تا عم باتكلا اذهيف هربخ ركذ دقو م اود ,بزا
 كلالءانغلاو حاطم هللاَش عضوم ض ضرالا هحو ىلع سيا لاقو # ا>اط نم نزواج 1 2

 ليش دعم هيقو ورم نع ىطسولان ليش فيقحو قحسا نع رصنبلاب لو لش نان
 نيعلا فرطب معن وهو س٠ ءاخلايف حرس نبال هفو قحسا نع يللا ىرح ىف رصتطلاب ّ

 ىلعسولاب لقت ناث ضيرغلل اهفو قدخسا نع رصنبلا يرحب ىف قاطءلوأ ليقث تايبآلا .
 فيقخو كلال ينابآلا ل قثلا نأ ميكملا نب ا رك ذو لالامدتا هسدق يذلا وهو ناقد 1 1

 امو ضِ رغلل 5 ل
 هك وص ا

 انشر ةيؤرب انلا ا احرق لاش قرط
 انفاللل اكلم + ةحفل تيدتعا قل ٠

 لاق ربر> ينثدح لاق مالس نب دمحم نع نك نإ رع اننذخ لا ساو نإ ليسا«

 5 سو هيلع هللا ىلد هللا كونو دحسم موزاب ةاهخسلاو نيئنخملاو نينغملا ةنيدملا ةالو ضد

 ننانلا رش يع 00 ب نا قئاع ننال كرف ريحا" كم لدا لجر دحسملا قف

 عجرو بر اعف هل 0 4 عم عضوملا امون ةشئاع نبال الفن همزالب ةشئاع نبا ناكو ن

 تمزا كنا ولف امعيضو كلش تديفا 0 نبااب هل لاذ طق هلثم عمل 1 و خيشل .ٍ

 ناضمر رهذ ىف 0 هيلع هللا لك هللا لوسرإ دحع دم: ىف سانال تم 5 نأ هلا 2 -

 نبا لاقف كتوص نم 2 توص لع ينذأ لخدام هللا وف 0 ةالولا لو تب

 تح يعم قاطنا لاق وه امو لاق هل عند يذلا ىمالا ىف ود رفعج انأي سو تان
 اهدنع ا رمل ناكو ة ةيعش نب ةريغملا راد دنغ دقرفلا عيقب ا ىلأ هعم جرت عم

 0 ةشئاع نبا عفا مد

 قرافم بيشملا العو * ىدبلا ترصبأ نآلا ا
 هيلطأال نكلو هعمسأ نأ ىبشأ انأو ندح اذه ينسأ نبااي لاقو غايم لك خيشلا نم كلذ غ
 نان رح انونب سحرا حنو ناك يبعف ةشئاع نبا لاق هيلا ينم :

 ( يف نضل



3 

 : 3 تح ا ودأ هينغف هءانغ عسل ثيحب ضنا رادج فلخ 5 يت> هرئا ىف ةشئاع

 دحملا موزل نم اوقلطأ يتح كلذ لعفي لزب مف هنوذو نم

 .-7 توصلا اذه ةماكا رج

 كسوص ١
 قشاعلا داؤف انهو * يرتعملا لالا قرط

 قحاسم ع نيمال *# ينجاهف م كفيط

 نوالم ببشلا البعو # ىدبلا ترصنأ نآلا
 01 دف كلسو +: ىناوغا نعأ: تكرتو

 قئادح نيب لح دا « انعشسش تيدر دنقلو

 قئادف بوردلا نيب * انب ىوم بئاكرو

 || هركذو ورمع نع رصنبلاب لمر ةشئاع نبال ءانغلاو ةميهر نبال هنا لاقيو دن نا ديلوال رعشلا

 0 3 يءاسطاو قرم نع يلع -ولاب لمرف فخ حالا قار يال هفوهباتك يف هل 0 ا سنو

 | : ىداولا مكحل هيفو سلوي تاكو كلذ دحو ةناو موب الاد راكز نال هنأ هيذا درخ نإا

 5 بسأ هيف عزام ليقت فيف> تاينالا هذهيفووه اهيأيردأ الو سنجي ريغ سنوي تاك ىف نمل 1

 0 11 نس ديم نب دمحم ( نيا ( مَ نك هنظأو هش نع امط حا ملو كلام ىلاو دبعم ىلا

 00 نع حأ نع قحسا نب دام انثدح 3 ىسادرملا روعالا / حم نبا نينا و جنشويلا زال

 3 اعطقنم ةشئاع ن ناكو هل اح ةشئاع كداعركم نسما نب ها ناك لاق هيب نع 0 نأ دع

 "|| نياعتتماف ةغييفبلا ىلا هعم جرخي نا نسحلا هلأسف هسقنب اباهذ هدشأو هلا قاخا هانم تاكو هللا
 | اال يمرست م قل نأ نم تيفن قو ناشبح هل نامل هدف ينأف هبع مسقأف كلذ نم ةعئا

 ها روظامةشئاعنب يار اماف مهيدبأ ندعفال كف يسأ اوذفني 5 نمل ىأ ن م تشاو اهراك نريستل

 0 نسل سمأف اهراكال انك كلدم ىلا انآ ياو يأ هللاقف باهذلا نم دبال هنا ع سسأا نم

 || بعشلا لزنف ةغسغلاىلا اراص ت>ايضمو اهكرف ة ةلغس ةشناع نبال رعاَو 5 و هنلا جاتميام حالاصإب

 ْ هانغف عف هاف يف ةنغ لاق ىدساي كبل هل لاَتو دمححاب لاقو هرعت ندملا مأ من 3 اواكاف اودعأام 0

 ' 5 سل مت

 الالج ىنلا وعدي نم ريخأي * ةصحف ؛ همعأ ىلا وعد

 الالض 2 ءلان ةماقالا او *# الحر نسخ الق 0

 الا لؤي ةرداه نام 0 كعأو قارعلل يخرملا 2

 الابلب يل جاهف سيما موي # نك 113 ةنيقلل 5 دكا تبرطو

 الاله ءامسلا ةسيحانب ىنبأ * يننأك ءامللا يف رظنأ تللظف
 قاتشإواهم هماقم لاطف هلأ ضعبل قارعلا ىلا 3 دقو اطاَق ةليوط ةدصصق نم يلوملا نال: رعشلا



 ا ع كااخا نول ول رك واخت 00 ها : 0 يو 2ك

 داج نع رصنبلاب لوا لقت ةشئاع نال ءانغلاو باتكتلا انه نم ب دقو /

 لاةفةثئاع نبي هللاو تسول هللاَقف طب رارقل نب هب هق ةصاخ ضاشبلالاقو شا

 نا منول انآ ةنالثث ةغييغتلا 00 0 نم 3 عش اذه يموب ا

 ينغف ةشئاع نبا خل ١ 1 6 مدقت قا ىلا اورظنف عفتسم “ىش ا 0 اوناكو كني تر

 . تلامويروسلااهب يعرب قده تحلا هديك 7

 طع ماكإو بدح نمو #* ةلق نم ف طب اذاق

 لالكلا دعب ةيف ردعلاو رطيسملا .قعلا اهريمس نهو

 0 يننع هل لاق 3 * هفئاعنا م لا 0 دقل دما كليو نسحلا 0

 بواسدرجنم قدش ىف م * اجالاتحرطتيشتئاماذا 1:

 ببام رض > يلا يوأيو * هبرقتب داحلا ذب

 بهذملا عطق نه كئابس * هنتم ىلع نأك تيك
 نيطالا رمق ل6 ل نيقلاو لفنر لانك 0

 قيطأ افرحح يح يعأو تنأ يناب كنكل ةشئاع نبا هل لاقف دمتي تارا 1 لاق
 لاقف دمتي كلبا ريحا انج ندحلا لاق ثلاثلا مويلا ناكاماف نوثدحي ممون قاب اوماقأف مال ٠ْ

 تفلح نأ هيلعوهيلعو فرصنت ٍقح ادحاواناوضالا كاتعانإ هيلعو ةيلع 1

 هانغف عفدناف كتب ىلعنامالا كلف ن1لا هل لاقف هحور باهذ ىف

 كتسوص
 الوسو الهأو ابح سم هيو * اننع هحولا اذب يل هللا عن

 آل نخاع تلقا عفا #2 ىادخ نرك ديال 0

 الن ليبارغلاب رحبلا لقن' * قحرسلاف قيدصاان وخأالا
 اهدعب ةشئاع ن ا انسحلا نب نسحلا 1 ف موقلا ا

 ه تاوصاالا هده نمربللا ىف هتبسل ضع :ام ةيسن# 0

 .٠ إى١
 تصصصس عض امم

 لاتقلامو.ر ولاا ميري و م _نحاملا ةلدندكح رع

 لاو ماكإو بدح نمو 2# ةإَف ند 0 .اذاق

 كالديذ عزان نم قران ع الا مطل نول ١
 لاخو عب ىدش مث * السلا دعب ةيحتلا ىنشب

 لامدن ادعي يملا نم سكب * ىلداع دقف يملسل لايخ



 0 "ل ردسفلا ذه ىف ةيمو دن 0 افا 0 الار انج
 | ةقانلا ةفص نور امسرسلا ةفص ن ه اوذخأ نين اا كلو سلا حلا اهم نمو * هلوق
 يعيصالاىورو ه كا قرشا هنأ : ىنعل ةلق ن نمفرطخ اذا اةدلوقواموخاو ع اهوطاشخن 0

 1 بو تاولخ ةلق نمو #* قلاح :ن 0 اذاق

 اهل كاع 000000 ااطاو سرألا نم كيدي نيبام كنع دحام تايطاو:فرشأام قلاخلا

 تعا 1 كوت عارسالاو ثفعتلا ةيفزدلاو لوسلا لسرتسسملا رطبسملا قئعلاو لوجو لاج
 أم ي 1 يورو امدشو اهسفن ةيش نم 0 يف تفردعت

 0 : لامدنا دعب نا اساكن * نىل جاهدق ةدءط لاذ

 ]| لامذباو ةلعلا نم ةقافالا لاءدنالاو ةحصلا دع ضرملا دوع وهودحاو ىنمع ساكنو نكت لاقي

 م م +

 هلوقف ةقاثلا ابق فص ىلا تاسالا امأف ءؤرب حرملا

 لايرلا طئسو فعنلاب روش 9 لومذ

 لاخلا قوف ىلا طل أ” * اعزعز ةحامه دمرتو

 ل دعل 0 دلو ع نطسللا قشلا اهي ن

 ا يفو هذ 0 ةدصقلا ه هذه يف راما ةفص اأو

 00 اد يدا فدو < انلاوأ فود لطف

 72 لاحت ملاك وهو .اهائاود *# يحتناو هريشمتب فاطف

 لاب تالق برض قهاوز * الد ن> اهرئاود يدا

 ل0 ب يرطا ىف دمراو » نايجولا ضرع زمارجلا ير
 لان ىو رلاةتعوأ قة بررملا 00 هلو اشب
 رس

 . لاجو د كد نيو# قو نااف رطخا اذا

 ع ونصلا ناحل“ الا يأ هيف كوكشم ةشئاعنب نيو ةشئاع نبالءانغااو ىلذهلا ذئاع ىنا نإ ةمألل رععلا

 فرقذ امأف لمرلاهنإ لاشو لو الا لقئلاوه هنا 0 لمرلافيفذ هنإلاقيف١ وه رعشلا اذه يف

 يف هسنو هسني ملو هلع فقوتف عذوم يف قس 0 يلعس و ١١ يرحم ف رصنآلاب 1

 ش كلامل رخآ لف فريف هيفلاقو ديعم ىلإ ةنا نب ورمةيسنو حملا نب ٍِك نإ 0 كَ عضو

 | هيفنا يماشطاو هبذ ادر> نب رك ذو 0 ةيسأو 7 نزي يا يناغأ يفارلوي ه 1 ذو

 ْ مجنلاىحي نإ ىلع طخي بتكلا ضعإ ف اكد ثمار كوالا اقثأأ نم ان ةيرملا نى ماقط

 | ىملانب دمحأ ركذوةشئاع 3 هنأو يطسولا ىرح ىفقاطم لمرلا نا قدحسا 0 و 5 3

 م ا
3 



0 
 تواس دردتم قد ىف ما* احالا تءارط تيدشا اع

 0 كمي 00 000 0 3 0 ْق هرمش يش

 الاس لا ا هداؤف ىديزال * دا ملا لع ىدوح ا

 الحف ةمرالا ف نراك * عمج تاصقارلاو ىفا لأ

 ااهسو ان رح ئطملا يدبأ نيب *  تافرعا نم نيم تايد

 الحر تملا ىلإ | وعسل ند شا كرلا لع تاورطللا فن د

 لم ليارفلا نجلا لقب مخ يحرق يدان ت1
 ال_ة' ءاملا نم اعودق قت * باحسس روم لاخلا ر ون

 ابو م ًابحرم هبو * ائنع هجحولا اذب ىل هللا

 الل أتلقثمسقا سمع نبا * ىردح نيشفال تلاق ند
 الز ناك اه شفا نع يفاحمو * ينم رذعلا قيقاو هللا ينتاف

 6 هلا كا هب مكؤس نا

 ”ةةضاوا :ع تدلك ونا ا 3 ريو تكس نيرا

 الحو لاما يننبا هيلعر #* ديلا هيي هتيأر اع نأ

 الما كيلحرل اهد_> لب كل # ءادق ل لك“ هللا لعد

 الهتسا لاخاو نيملا نمو 5 ناني تلامول سواك

 يطسولب لوأ ليت”فيفخ لؤالاتايبالا ةميرالا يف دسم ءانقلاو يمول داخل نا تا ةرردحا]
 لوألا يف خرم نالو نجا نو كفا ل يناثلاو لوالا يف رب وه نئالو ةناب نب هر

 عساتلا ىلا هدعب مون هالو لالا هلوأ ريل اول ليقع سماخلا

 كلايورصةلان لوا لبا سا عبازلاو رششع ثلاثلاو عساتلا ىف نامحدلو يطسولاب لبق“

 اهنيعب اهنف حرس نال هن نم يلا عقب ملو سنوي باتتك نم 1 مشع قالا رغم

 عباس لاى ةقئاع الو د 0 فينخ ضار ال م اهفو يماش طا ء ىطس

 ليعمسأو يره وملازب زءلا دنع نب را ) قيحأ) هسذحم ملو هي هيبا نع دامح 0 د نك ة

 ذا 0 دإ

 كي دم ينث دح داق ةيش ل رم ايدج اوااق يداوملا رص نيسيبحو يىشلا سنوي

3 
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 ةيرمملا ةمطلا نم ةحرخ هذهؤ [
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 000 ولسا ندا الدحالا يحب نب نيسحلاو ىهزالا ىأ نب ديزم نب دمح

 ١ لاق هداعأف ينايحيدعأ لاو ةسشن كولملا نم خاب يت> نالف ق حك 1 نالاف ق“ ا لاق 0 0 1

 || ءاورو هيبأ نع 5 ادع هربخ ىف ةبش نب رمع لقي ملو خونش نم 8 نع هينا 1

 | ءانغدقومدنعةفئاع نإ تءأرف 5 دياز 0 ديلولا رث 0 بحاص اا لاق خوام ن نم خب 0 نع دمخ ن

 1 7 : ظ كيرف
 : 0 : 5 ربصلا ل نشار دع وحار ملا ةاقاك دص ثد ار يا

 ردبلاب 00 ءاشعلا كعب 6 اهعلاطم 2 كل ا 2 || لدم

 : 0 نماروفومتم>ر ه * ايستحم دال درت رخو

 0 ذ هدحوامو قحسا ربخ يف اذكه كالامل ءانغلاو 1 نس لح 1 نيشلاو هرب ىف احا لاق

 1 برطف لاق يانملا ن يلعسولا لع ٠ ا نإ داع ف 1 هيناغأ 0 كلام

 0 قدما ناوتندحأا لاق 3 ع سمش دنع 00 1 3 هدب

 1 د مخل ةشئاع نب لم هنه ىلا ىوهأو هلق اللا كاع 0س وع قم م هيلع ىف هيلا ماقف

 5 ارح ىقبو هب هيلع اهاقلاف هباس 1 م ليقف هل هادباف هانفأ ىح ميال م اظملا هللاو لاقف هيلع

 ' || ينكر دقن فردناو تنأ يأ أب اهكرا لاقو ةلغب ىلع هلمحو رانيد كلا هلي هوواملثع زنا تاما

 اآ لل د 0| (يرخاو ) فرصناو هطانن ىلع ابك رف كئانغ ةرارح ندى قملا لدمىلع
 ا دز نإ بلك نإ ترا نب دمم ىدج لاق سحلا نسحلانب دم ىنعدح لاق ةيشنب رمع انثدخ

 ظ : هانغ دقو ديزي نب ديلولا دنع نم يندملا ةشئاع نبأ جرخ لاق يبرلا

 لاو راش يعادف ع انمحو وجر أ القنم كدسإأ
 كلا ك0 1 ل هرطقلاف اهم تيلا اذه ريغ رك ذب مو ريطا يف اذكه تاببأ ةعبرأ يو
 نك يلا ىداو لها نم لحرولا رظنذإ ريب ةهئاغنبا اًننفةوسك راصقلا (١)ةراك لثعو مهرد
 هلم ادق ىنملا ةشئاع نبأ لاق بكازلا اذه نم لاقو همالغ نم اندف ذيملا برعشي و ءانغلا ىهشي
 اذه كبسحو يعأ ةشئاعو ىشيرقل ىلوم انأ ال لاق نينمؤملا مأ ةشئاع نبا تنأ كءادف تاعج لاقو
 ' )| نامؤلا ريمآ تدع لاق ةوسكلاو لاملا نه كندي نيب هازآ يذلا اذهامو لاق رك نأ كيلعالف
 0| ب ليل ادق تلج كاف ةوكلا هذهو لاملا:اذهب نلرمأو ةالصلا كرثو رفكف هتبرطأف انو
 "|| لاق عنصأ اف لاق قيررطلا يف اذه لثم ماكي ىلثمأ كلو هل لاقف هابإ هتممسأ ام ينعمستن اب ىلع
 " || ينرفك بالا ايفاو يتح هعم ادمف هنع عطةنيلهتحم تناك ءارقش ةلغبةشئاعنب | كرحو بابلاب ىنقحلا

 ٠ || همالغل لاق هايعأ املف لمي رففرصنيف دنا امل تار كف ةققاع نيا لخدو ناهد

 0 )١( املمحيو دحاو بوث ىف ةبايث روكي هنال هب تيمس كلذ نم راصقلا ًةراكو بايثلا مكع ةراكلاو 5
 برءلا ناسل نم ها ضعب ىلع اهضءب نوكيث



 يهتشا يرقلا يداو لهأنم لجر انأ لاق ىلع هللا كص نأ نم كليو هل لاق لئسامل 2
 فراك اونا ةرشك د زانيداَتب ام لك و لاق هنم كل عفنأ وه اهف كل لح هل لات 2

 نعالذف قرولا ن م ةفاح هللا ع 5 قا ةينل ىلذا هللاو كا هل لاتقل كلهأ

 ىلع نينمؤملا ما هب كل سمأام عيجج ينتطعأ ولو صيق هللا دهشي املعام ةحوزا ىل ناو 3

 اهئانةشئاع نب ناكو يلا عا توعلا ناكل كاد ل كففضأو انك نذالا رقفلاو 2 ١

 ينغيناكو ةاودلاب اندودمحرو هنم ةشئاع نباسحعتف «ناوخأ ن ٠ لاح ردق 50 ةفيلخلالا ىن

 5 فدقتس هقنع نك نط يتح هنا ُك م لعحو ًاديدش انرط هل ب راعف تكوصلا انف الج

 كردحلا نعىغل لش هنع ةشئاع ن ناشد تلو ا ع 0 هازري مو هدنع نم

 يف 0 ةينس لص 0 0 َىَخ 0 0 باطل أو هنع هقدصأ هب بد دج

 حزاملا لعق لوقلاف د ف رع كيسع تلاق

 "اع نمةمكملا يول لوشو ةنانغ نم بدعي ي يدشلا لش ةشئاعنب وه اذافدنم نسعأناكءانغ تلا

 تس وح

 حواسملا لمن كوقلا ىف < امر كم داق
 ضان كبح نالأف < اند عودوا
 يمارس نعام نمل را امنجأف

 حداف بح لمح ند * ىاجرا يأ |هف 00000 000

 حصان هلاقم ميا أ يوعرمل ةيرللا كا 0
 | ىّح اصم مالاسس الا د 5 ءافج هيلا وكشأ 8 0 3

1 

001 

0 

 ان

0 79 
2 

: ْ 7 : 

 ا
 ا
ْ 

3 
1 1 

 ا
 ا

 | نع دام نع قد نإ يلا فعل د ما لقت فيقخ ةشئاع نبال ءانغلا نأ ا
 ا
 ا

 ا ىقح اون ددو ساك ةغئاع نيف ا د اول. انذد املف موق كنكد لاق م اخاف مئاه |

 يب نك ةبنق هاعد دقو احاح ةغئاع 0 0 ند ينندح لاق ةئندملا لما ص يف م لاق هنأ

 1 ان

 0 ا 1١
 بضغو كلذ يبأ يعل نأ لكس اذا ةعاع نبا ناكو أوبرشف ارش اعد اوعمط 1 ماعطلارضح |

 هب كلذ لعش هل ٠ نطق نع ناكف هائغفوه أدتبا هنق ىنغدق رعش هنأ ىضهو ثيدح مرا نر اذاف |[ ْ

 موقلالاقف سحح ترد اح تبحاضص نى م تارعالا ن ه لحجر مويلا ىف ن”دح مهمم لحر لاقث َ

 راثف يري ناك امربغ هنم ىأرو ا هند نك در اهب المح نأ ينثدح لاول



 0 قوم نر الر 0 1 2 رك ةعمتج هل ةقان للا نوالاريغتمر هم ءشأأ نه شقما رفان

 ْ 0 ةادأ ل او مم 5 تور 06 تمار 3 7 020- 3 هيف باح اهانأ 0

 0 00 ا ةالصال الا [1زئام 3 1 انموب 0 فما ا انموي

 كنار املف ا'طعو اعوح تدهدح دقو ايا ردق اذاو 0 لاحرلا اند> وق نولا لاق وم

 أ تمتد ف يت اهرح ينيتثيام ردقلا يف يد ”السلا 11 بك رو ورع نع تحل
 جاها نابعو 5 0 ضف 0 د1 عش اذأو يلع تقاضف ردتلا نه نار جرخأ

 أ لحأ نانا ناك .لبالا يعاور | ذان مدح وه ايف هيإ تفنلا امهللاوذ ىرشب ليج كاف

 3 || راك الا كلذ ركام هللاوف مدقتو معاكحبو او )اقف سانلا ءاحو مهدد يف هودحو نا همد مط

 0 أ اكرم كسفنا رسب ىل لاقف يلح يف ماقوميف يمرو مهلتاق هوشغغ اذاف هتودراعيو هنومرب ا ذاف

 0 كرام دقو هلحأ أ ىلا عجر يت> 4ةصرف نع لحنا الو را هللاو ال هةلخ ينفدرأف 0

 : ا كلذ يف لاقو ماءط ىلا تقلا امو مايأ ةتسو كاب
 ياو امتاباتمحءتساو ينأر 1 تحض لزانلا نإ

 ْ اهالي ارط نسق قو
 دوعت نهو 55 يب جه اذا د“ 50 جمعأو يعايأ ٍنسحأو

 ندحأ 0 نوما با عساف 30 0 هللا و ىلل انكقف كلذ مل ينغأ الذأ ةشئاع نا كاتف لاق

 علا اناحأ هل لاقف هييطو ءاتغلاو هنسحو ثيدحخلا نم نوبجمتي ا ياصأ ىقبو ءانغلا كلذ نه

 .انساحم يف انينغت نأ حت |ولاقت اول لاقك' كانك تحرك ناو كاس انا كيذا نان كونذاتسماا

 ااا قحرو رسلا ةياغ يف انلز ايف ةماركو نيع ةمعاو مأ مهل لاقف ظقن توصلا اذه تطشنام اذه

 سلحملا ىضَشأ

 2 ءانغلا اذه ةيسإ يجمل

 00 لملممماوماوااو مل م مااا ما

 سوعص
 0 تددععت 0 2* يار ال تدعمه 1 انما 0

 باسألا 4ق رفل 0 ىد #27 تردات وللا »ع تفقو 1

 يبايش نر ذا # ىتتاش ةنشاب 1 ردع تاكو

 , اق ع (قوحا ) قحسان 0 ير<# يفرتولا تا ليش يان يلدهللا ءانغلاو 00 ءثلا

 || تانكلايأ نير 00 هسا ن ءيجملا ي 6 ندا :”دح لاق دا نهللا دع ىتثدح

 : أ لعزم ايف نشف قم ةعامج وانأ 1 نيهزمت تا انك لاق تاكا سنون ىادحبلا# يل 2

 5 ينء.سوانتعاج 70 املق هذبإ ىلع 0 ثيل يف! نم مالعدعمو يدعي ةشاع قل 1 دإ أيل نع

 كيا



 054 3 0 1 --38 و 0

 عر

 ا لماذا هيضغو هقلخ ءوس فره ةعاطا تاكو اعف ثدحمو انيلا سل رخال

 كرت نأ 0 كن ءارعشل هلا 71 اهريغو ليجوريثك ثيداحأب نوثدحي ل

 كاسل لكل 8 ب بارعالا 3000 ب دح دقلانأ مطت تاقف ادا ةكنح اودح رف ةقاأ

 نوسطاغتب ناييداذاف ةذيرلا ةخاني م هنأ لحرلا اذه ا تاه أولاقءايا م 2 متشنأف ا
1 ١ 

1 
 مملارظني سلاجوهو نيب ه١س>حيف لوحتلاو ةلعلا ا 0 مسجلا كوم لج 0 اذاو ريدغيف

 تلقدي كدبع تمو لاق ىلا نمد اق بك ارلا حضو نأ نف لاقو مالسلا يلع هكا
 ع ا سفنت و هرهظ ىلع هسفنب قلأو هوألاَعْف نالف ينبب تلق كتدم ناك. نيأك لاق ًهئاد |[ أ

 لوش ًامنأ مث هبق باد قرح دق تلقا ا
 لل وص 5

 مشلو هب يوربام نزأا نم #*“ هل سا ب قس

 مرك يلع صخش هب لحي * هاف هيئطاق ن نت

 ممعأ رارملا طش نأو يدل #*# .هبرق لدعي سد ل مادا

 محو بحاص ظيفي دزف * 0-0 مح هبق ينءالنمو

 لوس أشنو قافاف ههجنو لع هسصق ءاعاوناف ةيسلا 0 يمد يم |

 عوفخلاب ا ينافنأو هود ا هلا صلااذا

 عومدلا ةقلطم 0 ر>حالاىلا ينافتلا اهب : رضأ نعع ىلو

 عيا ىلا بدرغلا سأأ اك # ىاق كيف ا تاواخلا لل

 ةلانر ءاةخلح 00 ا و 00 لع يدوع 2 ازا كدعاسأف لزاإلا هل اقف

 ةيغرلل اعذ ومتنكل أ اثيش ينعيفغت كناتءاع ىناواف كتيطا 0 كتضوارت حلاق || ١
 الاهتلل يسعفار أال ابأو تفرض اف: ةريس اج نمتباص قت ردا كد ةلكسملا فاعسااةيقحو ظ

| 

| 
| ٠ 
3 
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 ةماووتا ةشابرشو ب رطواعيمج نيردشلاو ىغنق ةشئاعنبا عفدناو ثيدحلا اذه بجيأامموقلا لاقفأتيم ا 1

 لدرلا فيفخ نم :,م ًانخلاعهنم لوالا يفناف نيتودلا نيذه ةسنامأف * انفرصنا ناَىلا انني لزملو ا

 ن1 ها اذه يفو كو ياشواار ؟ذو دعم ىلا يملا ى 2 همس يلعسولا ىرخحم يف قاطملا ليقثلا ||

 ند كاي نحل ةكيش بقلملا ينزضضا هشو تاما نم او لواآلا تلا ىلا وهومانغ ةشئاعنب|

 مدشن رمهد لأ ل مدح دقو ( مه راكو نينغملا قادح و هاذه كد ناكو لوالا ليقث

 لاضفا نمةيوق ةبايص هدي ىف تناكو هاددهاشو ءانارؤر دتقملا مايأي ةدادغل مدق ثدحأ نيهيورامح | ش

 عقوام ْث ركذو 000 يا عقوام ْت 0 ددق ةديح ةءاصدلو تام 2 يَ ام ىنغتساو نولوطنبا |

 نم ةعص وم ى #9 كلام ة هحرس ل ود - الو نت رهو اند 0 اد نط باتكلا اذه يف هيلا ١ ش

 يف ةبسأ هلأ راع هاغ ةشئاع ٠ نأ نايغلا آلا اذه 1 00 يذلا يناثلا رعئلااعأو م هراخنأ | َ

1 

َ 

١ 

 ا
5 

0 
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 (ىرحات كانا ع طقسف رومشلا ملوأ ي ينع ىوطنا امتلءاو دحأ ن رم ةعئص هف 52 بات!

 دبع نبد#ت نب نوره نع يلع نب نسما 1 ها قحسأ ن ندا ٠ نع ل



 . || نقألق ةئيدلا لهأ راد ل د لاخلا نوت عايأ نكداح نع ”تايزلا كمل
 1 || ريظولا اوقرطت مثهيف د ةفاايكاو بطو لام ةعمو تيد ئذرصق كوت تح ءانلا رانعل ”اعنا

 1 |فكو أولا نويفمكل لهدباحصال لاقف ىداولا ةيحان ىف نيشع ةوسنب اذاق رظن من اودعضف رولا

 00 ىنغتف رصقلاتافا رش نمةفارش ىلع ماقمن ةكولد«ةءالع سيلف ضف نوما

 انقالث يهز اطل #* بار الا تلاق دقو

 : انلاعت .شيعلا انل * باط د_ةف نيلاعت

 | ١ (ي جار هنافو رخ ىف هحرش لع ركذي بلا اذهوحطسلان م طقس تح رادتساو برطف هيلا نابقاف
 ا ةعع اعنبا ناك لاةنيمحلا ينأرير> 0 0 نعي أع تأ رق دام لاق لاقي 4 ندم

 ّ ةفاطعأ ىلإ رطل © ءضاخ نالحم يملس نم افع # وهو ةئيططا رعش نم هلتوصن ينغ اذا

 ٠ ]| قاع هثيدح قشاعو توضصلااذهأ قشاع انآ لاقف كلذ نعبارشلا هيف بد دقوأموي لثسف 0
 - | نموه سيلو ءانغلاب ةئيطخلا مهف ينبحعيو كينلا قر نم ةبقر ءانغلا نا ةئيطخلال وقل قثاعو هبيرغل

 أ ءانغ الا هايأ: دحأ هلأسال ناكو ل اذه ين» هو هب بجيأال كو كيرع تحاشالو ةلهأ

 ْ "1 تكرار هك توع ا هيأ لوقي ري رح ناكو هايإ هلا وِ 5 نطف نش

 1-5 ةشئاعنا ةافو 1

 ِ ظ .ةناالا حيحصلا ن انأ امو ديلولا مايأيف ليقو كما دبع نب ماده مايأ ىف لبق مف ةشئاع نبا قوبو

 1 وهودياولا ىلع دفو امنا هنأ ماه ةفالخيف ىفوت ا معز نهركذو هيلا همدقأ هنالديلولا مايأ يف ىقوت

 00 1 ديزي نب رمغلا نأ دنه نينارمعر 0 ا نع دا نع ع ى نب نيسلعا ( ينريذأ ) .دهع كو

 ٌّ ألا روغاا هل برط ًامود شاع نا نأ هحابب ىلع بريش بدنح يذ رمت لزت اءاف ماثيا ىلا جر

 ]| ماق لب لابو تاق حطساا ىلعأن م حرطفهب ىعأف هقلخ ءوسااتوص ددربال ناكوىنأف هددرأ لاقف
 ٠ | ضي ينادح لاق ينئادملا ينادش قا لاق تاف حامسلا نهطةسف لوبيا نار ميدل
 د تأ ا 5 هلا لاو هزاحأدقودبزب نيدلولا دنعن م ةعئاعنبا ليقأ لاقة:.دملا 1

 نبمهاربا امااو ناكو ةئيدملا نم خسأر و ةعب رأى بشخ يذب لزت ةئيدمانه برق اءاثهدنع نه

 2 1| اذه ربمالا ا عا هل ل.ةف كانه رمدقيف ناكو هلاخوهو ماشه هالو ىو ليعام“ انب ماشه

 دغ نم فرصنيو انيرطيف مويلا ان دنع م مش نآهتاأ- ول ديزينب دءاولا دنع نم لقأ دقةشتاع نبأ.

 ىلا رظأف هيراو> ىو رخل عرخأ مهرش يف اوذحأ املف كلذ ىلا هباحأف ا :ءماقملا هلأ فهي اعدف

 | نوبرشي اوناكودب مرافهّتجاح ديريةشلاع نبا رخ اذا« دان لاَقف ٠ نوم ةيراحز غي وهو ةشئاع نبا

 || ,قوفنم مداخلا هبيردوبيل م اناملك ناتي لك فوشي وهو تافارشالو زيرفادل سيل حافس قوف

 نسما هب قرا هبا نغ دامح نع يع نبنيسلا ( 6-5 ) كانه فورع٠ هربقف تاق حطلا

 ِ يللا ةحاط نب بوقعي نع 1 نع قاحعسأ نيدامح نع كلاادنع نب د نوره نع يلع نأ

 | | هطمو بقنخ يذ رصقب لزن قح مأشلا نم ةشئاع نبا لبقأل اق ةنيدملا لهأ 'نم هخياشنم ضعب نع



 ( 7و0 )

22000 : | 
 ةيحان يف نيشمتي ةوسذب اذاف رظن مث اودعصف رصقلاروظ ىلا اورظذ مث هفبرشف اكو تيطو نا

 هفرش ع ماق مث ةكوادم ةءاللم سدلف ضوف نو انل !فكو اولا نا( ذل له هبادح أل لاقف يداولا | 3

 ةنيذأ نبا رعش يف ىتننق رصقلا فرش 0
 انقالت هز نط # تار التل دك 0

 ائيلات شيلا ال * باط دقف نيلاعت 1

 بعشالاق تامااولاق اهبتاف ةنيدملامدق لب موق لاقو لاق تافطقسف رادتساف برطو هيلا نام 3

 هلم نوكحم ىءانلاو 026 لهتحو ار م دوا 5

 م7 ةشااع نا هانغ ىذلا توصلا اده ةّسل .--

 انأ ارت نان «# امددعرا يدب
 انقالت صهز اط * بارتال تلاق دقو

 انيلامت شيسلا انا * باط دقف نيلامعت
5 3 
 اًنيعالف نيعلاو هةر اللا مريلا باغو 0

 اند اج تارت ف انوا ناقأف 0

 ام زلات اوبك ندع رام ابم ناش لا

 اندفو هع نفةف> 1 دو_د> ىلا

 اين ل 08 00
 0 نَحع ىطعسولا قر قف قلطم لمر ا نازل ةشئاع نال أ :ءلاو ةئذأ 0 ةورغل 1 0

 انثدح الاق دب نم نب دمتو ىبحي نبنيسحلا ( ىرخا ) شدح نع يطسو لإ ليقت نانا 1
 ءانغلا ه رك دل 0 هلأس دقو كيش رال فاح دورس نت نإ مهارأ تدعم لاق هيا ء قدحسا نبا 0

 نأف * اب تعم زأ يعبي 1س ىف كلام 0 0 فاح 3 * سن انب كلام هي زي هللا هعق نم : لات 0

 ليممساو زيزعلا دبع نيدمحأ ( انريخأ ) ةلظنح !أ ىف : 7 هن دل لعأ نم لحجر سرع فا ,

 نباسم لاق هباعحأ ضد نمي ندع ناك اع :”دح لاق ةيش نب رمع انثدح الاق سأوب نا

 ترا يميلس د١ اقف نا هل لاو اهف ن 0 اج زه 0 ربألق هل لاذ ذأ نإ ةشئاع ا

 هلوق 2 1 كك ّ * اهاور ةشئاع نبانأ ت رق نا ا لاق تاربآلا * اندب 1

 دل 2 29, دو كود ردو ك ار لقأ ا ةلمتع 0 اأأي هل لاق 2. انعام انكف * ندانم نينع 0

 رم انثدحالاق نّناود نإ:ل ممدعأو يره وذا ) ل ) سنون نبليعمسأ ظفل اذه همتشا لمح ٠ ظ

 لاق زيزملا دبع نب رمع دنعةيذأ نبرك ذلاق ىشخادامح ىنئدكش لاقناسغ وبأ ين لقا ١ ا 1
 انيقالت هز #* اط . ناحل اونو لوق. يذلا ل اا َّ 5

 ا

 قحسا نع ىلا ها :.ع دامح 0 لاق ىحي نب نيسكلاو ديزم نب دم ( ينوخأ )||
 ن



 : 0 ديزي نب ديلوال امركم كلملا دبع نب ماشه ناك لاق يثرقلا ترا
 تام الاو تارششلا لع قيلولا لمح ًاشدنز لاعب ف ناكو ديلوللا ابدؤم ىلعألا دس عنب

 1 امو رمشع ةنس ىف مسوملا و ع نط مايه دار ف ل مو بترشو ءامدن نك هه هدادد
 || نيحلا ىلا 0 سالاب ىل_دف5 ىدع هالوم د هئدب افافختساو 0 ةجف دانا ىلا 0

 ا سأو 5 لهب نذأ ةرعأ دياولار عتق * اب تءجا ملل < #* هانغف كلا نأ مهذو هونغذ

 ١ ًاماثه كلذ غابو نيمل 1 دبع ىو اذهأ اولاقو زاحملا لأ م اكتف كلذ نودب نينغملل مو

 || طرفافتاذالاو برشلا يف ديلولا ىداهف ديلولل ماشه ر 2 يبأف 0 ءاراو دما عمطف

 ٍ 3 لا. ءام ىلع ةرازفو نيقاب ا نيب قرزالاب لزنف هلاومو هتصاخو ديلولاب ماثه ثعحبو

 : ماشه تام ىح قدغالا

 ( ةقلاع ن ىناغأ نم ةراتخلا توصلا ةناملا ىف امو )

 4 0 ْش
 يحن لع ةياور نم سس ورح

 ىقئاشك وحش ناف نينْلاضء؛ * ىرقاط تاقف قرب ىلا تن>

 قراشلان رةرذو موحلا تدب 3 اكل ف ديلولا ينأب

 قساب 0 5- ند انداحاح 2 تيضقوءاوثلايفمرك أ اقوا

 قئاعلا تالرشلل 5 ا 2 ةحو رطم ةو ادا ندعمال

 قلامس نوتملا ريغع يومن *# ققان تن> هيلا ديلولا ىلا

 2 21 نطولا ىلا تعزانو تعرسأ تنح املا لا .ىرق هلوقو قرب ىلإ تح هدهو

 ْ راعو لعل لك يف 2 ديلولا يأ ديرب سسءَشلا نرق عاط قراشلا نربق رذو يرق اهع طاح لاَ

 يذعالا لاق ةماقالا 8 وثلاو لو ادا

 ماس 5 ءاسو تانامأ 3 2 هدنول ءاون لوح يف ناكدقل

 1 وق يوررو# لاوط 2 تاق لخالاو لحو رع هللأ لاق ليوطلا قسابلاو

 راتحل هنو ةشئاع 0 ءانغااو يبراحلا ةاطرأ نإ نمرلا ديعل ندكلا د ة>و رطم ةو ادا ندءسال

 ٍ ع لوالا ليقثلا نم رذا نحل ىلا هفو قدحسا 1 رصنبلا ىر# ُُق رولا قالاطاب لوا لش

 : د نك لوأف ىلا نب ,او يعاشرلا

 ةشئاع ن ان لأ كر تا ل1 كيف دك

 يافا هركنا سحأب تم ةشئاع ن نب 1 جراج وملح ةدع هياع علخو رائد فلو ةشئاع نبال



 ميز 0

 ا ور نت ادعس ع 9 نب ناحعيس 0 نما ديع لقو ةالك را نجرلا د دبع ءوم

 براحم نب 7 رمسدح نب لعن , ريم نب ركب نإ دون فوك : هللا دع ث نب ةعمب رند نحال نيد

 سقلادم هع نب ىلا ركل تنب س اكب را نب رمسج مأ و دازن 0 0 نب نالايع نب سدق قنبةفصخ نبأ | /

 ل ميفربحأ يناثلا ور ,هع ين ةباور هده لئاونب ركب را نيو ةيوام رمسح نإ ىلعمأو و أ

 مهذفأو هموقداس ينرا# لوأ هللا دنع نب ؛ مكشو لاق هيبأ نعور#< يبأنبو رحم نع ليئزحلا نع

 6 سمش ديعنب 8 نب برح ءافا> ناحس آو نر وه يف 0 اوناكو هسفنب ان

 3 كدع كب 1 ) رحال ةيمأ ب. راس دنعو ها م دنع موكعل ةلزنعو ف فائم أ[

 هناك و لاكاداو م تاروت د- ع نع ء ين دش ايشدح لق ةيش نا

 3 مهثالحأب رع 1 مهو مهفاح يوه فاعف دبع وسو براح 54 راس 3 (

 امدح لاك ةيش نب رعاب دج او ىره وبلا زيزعلا دبع نب داو رام نب هللا دبع نب د )ا

 فيلخ ناحيتس نب : ا تنعل 2 ابأ دبا ولا نب ماشه لقال لاق نا غوبأ يحي نب دمت

 هج

 هقسف هوت ل يل ر>اح جرخو شرر را نم اعنم ردخ ةارع كلا ىلا هيمأ نب برح

 ا
1 
0 | 
 . اوحق مهرذح دقو كلذيف لاقو ةاطرأ 1

 ركل عم اطل جانعلا ينأي * هنورع دشن فريلحلا لثم ١

 نسا ع ىم2<لضائمو #* رمد هبو ريس اذا مز

 باو ليللاىرسلاباد # اهردابو رهن وكشت له

 بذكالو .نلاال نأ © يش نا تولج 0
 بارسشلا يف لوب ناك هئكلو نيروهشملا لودفلا نم سيل اي“ ءالسأ القما عاش نة رلا دبع نك

 يب عم ناكو همق نيدودغاوبارشلل ن 0 قاما دعا وهو 4 .هأينب نم هفالحأحدمو رذفلاو لزغلاو ا

 ا 3 هصوصخو 1-2 ا 35 هاج َقاَيَع 0 0 مفرش يبأ لا 1 نأ الا مم 0ك وكة مأ 0

 اسآلا هذهو با دلال اع نامدانت 30 اناك امال لل رك ؛ امسإ قوص م دز | هايأ هتسلاومو ناهع ا : 4

 ْ ا رك ذب 0 لبقو نامع نب ديلو ١ ىف اهلوش انا

 زاحملا ل أ نش دحاو ربغ ينبدح يباوم لاهم نب ةيتعلاق لاق يدب زيلا سابعلا نب دم ( انربخأ) 4

 رامح موي تاذ هءاشان اف نامع نب ديلولل عدن ناكو ةئيدملاب لزب 0 ١ رقا ًافياح ناحبس نب ناكاولق 2

 ةمكلابرو روج ي + [كاقءار ملف ا ا ليقف هنلعهلهأرصوهفار اتناك وهناسبهذف ا

 ءاسد هل عنصو ءاقز هأبأ هاةس م نذسأف هب 0 ةوادإ ىف هلزنم ع نم تارك ءاناق هل امالغ رمال 3

 تامو هب ناك ام بهذو قاطنا ا ثمل اق لاق نذس ءام يف هيلحر لعحو نهد 5 ىلع لعحو | ٠

 مداخلا ترم ذأ تدب ىلا تدب نم لقي هعاتم ضعبو سلاح اموي ناحييس نب انيق كلذ دعإ ديلولا 8

 لاقو ىحتاف تضشو تسب دقو بارشلا نم ابق اب هاواد ناك ىلا ديلولا ةؤلدإا 1



 0 ا ا يي ا را ا
 ا ا ما د 1 1 ا ا 0 ا ا 7 ا ا

 - 3 - 8 7 000 8 2 3 َىك

00506 7 3 

 | ]0 3 ١ قئاعلا با رسشلا ًاثيدخ تناك * ةحورطم ةوادأ ندعمال

 ا راو رمعانندح لاق يرهوبللا زيزعلا دبع نب دحأ ( ينربخأ ) تايبألا قاب ركذو
 نم ء نب ديلولا ناك لاق هلأ نع ةديع ىنأ نب هللا دبع انثدح لاق ىدقاولا ع نعةيؤسم نب دخا

 ا "وش كلذ خ نم هباصأق ردخي ناكو ناح.س نب أو نايفس ين ن نب ةبتع نب ديلولا عم برشي نافع نبا

 1 حرذأ لاق 7 املف 0200 ا بويملا 4 ءاكينلا 50 هيلع 20 ديدش

 قراشلا ا 5000 3 ارد لولا نأ
 قساب عورأ فيع نك انماحاح د تديضتؤءا ثامر افيو ا

 ق'الخو ةدودعم لئاضفو د ةحامدو لئان نهد ةهدنع 1

 قئاعلا بارمثال اثيدح 2 7 3 و ندعمال

 ! ملا ابأ ينك ناهع نب ديلولا ناك لاق هيبأ نع قدسا نب دامخ نع ىحي نب نيسحلا ( ينربخأ )
 رع لا ءثنام لاقو دلولا هداعف ضرُف بارش بحاص ناكو ايدنو اقيدص ناح.س نبال ناكو

 0 52-- دع ( را ) ةلق ىذلاوخ رن 1 اب 0 3 * ةوادإ 3 فاربشل هءاش ثعبف

 ل يف ةلغاذن امنع نب ديلولا ناك لاق ةيانع نب ا ِ سبأ نع قحسا نب داح يندح لاق

 هل د ورح رضخ اذا ناكف هنونواعيو هل نون هموق نه 0 هلا نامز ف 0

 تت ي ناحيس نبا ينأف ناحيس نبا مهفو جر ناك كة ةلم م جا مهعجر ىلا ميله 5 تا

 مكب ارش نميلودوز ناحي.س نبا هل لاقف هل نذاف هنذأت-اف هن. دبال 1 مودقلا هولاسب هات

 ىف اهاقلاف 0 ىلع مدق ىح هقيزط يف امريش ناكف معا رش نم هلاه ام ةوادأ هودزف اذهأ

 لاقف ةسانكلا يف ةاقلم اهأرف تيبلا اوسنك مث اهرك ذيالانامز كش ةغراف هتيب بناح

 قتاعلا ب ل 00 تناك * ةحورطم ةوادا ندعمال

 اعرف كنف "ينال يبصت نإ

 الك يفن مأو ديلولا ينأ
 ةحامسو لئان نم هدنع ؟

 اوفتعا اذا نيفتعمال ةماركو

 قثاذلذإت 06 ند ا ن

3 

7 

3# 

 : قحاب عورأ دنع نم انتاحاح *# تيضتو ءاوثاايف مرك اف ىونأ
 آل

2# 

 دع

3 

 قلال->و ةنوميم لئاشو
 قداص لوقو اقدح هلام يف

 000 1 فاح الخ آل اهيعأب انآ هانا ال
 قطانوأ تماص نماوقلواح * اب هر يكل يدي ديلولا لاق
 قااس نوتملا ريغي يومن * يبقا تنح هيلا ديلولا يللاف

 قئاش ويش ناف نينا ضعب ف. .ىرقاط تلقف قرب يلا تنح
 ورم ينئدح لاق لبن زحلاب فورعملا يناهصالا ىميقلا هللا دبع نب دم ينئثدج لاق يمع (ينربخأ )

9 

 و
 ا



 (اةز

 هني ثقاعن ةيواعت 0 3 . 0 رد ناك د 0 دبع ني الاق 0 ٍْ 0
 هعاطقتا و كده ةتحوم ن م هتظاغف هتغلي ءاشا هلع 5 اونيمر ا ةيالو يف صاعلا نب ديعس نيبو ||

 دحلاهبرمضف نإ 0 وهو ناهمع نب ها 2 نم احراخ هد>و قدح هدص رغ هتيالوب هرورس وهيل أ

 ا
 هب يهّسأ حا رم كما ناسا ل ةيواعم ىلع ةئيدملا ٠ نهدي ربلا مدقو ًاطوس نيناغ |[ |||

 فيل ناك ول هللاو لاقو ةيواءم بطغف نينا# دخل اهبرض ناورم نأ هرح انا يلا ثيدحلا | 1

 لوقي ىذلا وه | 2 ا هبرض هتكلوهيرض ال شانلا يبأ ا

5 
0 

ََ 

03 

 ت1 ا اذا اديدع د ىرولا لضفأ ىلا لَ ٌؤرمأ يفاو 0

 ناو ضع لاعب ىضأ | هناكل لاق 2 م32 و مهكشو ةئدملا لغأ ذ ذِس ف هيرضنال ناورم هللاو تبرك |

 هل نإب مل : ةيه لع يرض ناك« لئلو 1 بطخيلو ناحيس نب لعدحلا لطيف |
 ناار مظع نآور» ىلع باتكلا درو املف مهرد يفاا هطعبلو ًاركسم برشب مل 4 1

 كك لطتت الو كبش دك الو كلملا دبع هل لاقف هيف هرواشو هيلع هأرقف "3

 ا
1 
 2 ا 0 ناك املف همجارأ ال باو ال هدارأ وأ '”يش ىلع منع اذا ةب واع رعأ نأ ناورم لاف

| 

 اناحم دقلجب اذا 18 برشي موه اذاف ءرمأ انفعك اناف ناحرس نباو لاق ةيطخلا نم غرف

 نا ن دعا (يرحاز مهرد ىف زامل يدش ل مث دحلا هنع تالطبأ دقو هيلعأ| 2

 ع 0 د.عىنثدح لاقيدقاولا نع ةيواعم نب دحأ ىدح لاق ةيش نب رم انثدح لق يهوحلا

 هدنع ثيداحالاولح ناكو !ىعاش ىنراحا ناحيس نين رلا دع ناك لاق ل نع دانا ىأ نإ 7

 ناكف تارشلا نه بصي كالذىلع ناكو اه راحشأو املأو برعلا رابخأن م ةسوع ةئسح تا .ٍ

 نبديلولا يلو اءاف همدانيو هوعدب بارشاا بيدي نك ينادحاو 2 ينب ةالو نم مدق 1 ل 3

 | ناورم هيلع كلذ دقح هئمش دق ناكو هسفن يف ناؤرم دحو ناورمم لزعو نايفس ىأ نبةبتع |
 جة
2 
7 12 

7 

 دارأ نآوسم ٠ نكلو ناو ص هلدوو ناد. نا هحدم 0 دقو هلعف يذلا هب لعشب ناوص نا 2

 نظبال ناحيس نب ناودعم برشف ناد. نبا يلا ثعميو نبال م بيحصل ديلولاناكو هئفطضاو,

 رميفالمث دلولا دنع نم رحبلا يف جر ناحيس نبا نكو دجيسملا ىف ةلل هدصرف كيلوا 00
 دبع كاذكو ىبديدج.ى لايف تيبيو رم نبدم ناكو مصاعقاقز يف جري تح دجسملان م ةروصقلا يف | :

 راد نم الم نا>د.س نب جرخ اماف نودحّ دحتسا ايف نوت ءارقلا نم اهريغو ةلظنح نإ هللا[ ْ

 2 7 ىلع اهدهشأف ةلظنح نب هللا ديعوورمع نب دمحم هلاعد م ا ناو هدِحأ ديلولا | ح
 ربيخلا هغلب ديل اوكف اماف هس هتطرش باص ىلا هعفدف اهأرش : نآر لا 3 0 نأ هلأس 5

 دنع نو اراغ المك ناحس نبا أ ول هنأ هحضشب نأ دار أ اا نأ و سحب 3ك عدو ةنيدملا يف عاشو:

 نحف وادعي هيل ناب ا ةئدملا لع 506 اذه نم ع ديل ولا .لاقؤ هل ض رعب 7 هريغ 3

 نجلا ديع هءاحؤ سانلان 0 ءابح 2 هتنبىف ناحيرس نبأ س اف هلسرأ م  دحلا هب رمضف هط رش أ ا

 لاق ىانلا ند ءايحتسالا لاق كتيب يفكساام هأ لاَقؤ اساح هي ناكودهدلو 2 ماشه نشدرط ١ 0 0م

77 



 1 يدل للاانم خرا هبا هل لاقف 0 00 لح دق نرلادبع ناكو لجرلا ايبأ جرخا
 - || لطييو كلصي هناف دياولاكب عنصاع هريختتق نينمؤملا 0 يلا .لح رثا مث بذكم هب بذكي نايرحلا

 ِك أ نر ىلصذ دسم ل23 تح م, ااطسوت:٠ هدلوةعاح يف نحرلا دنع عم حارف كنع دا امه

 0 لئاقو ب رضي هتيأر اال قو برص مل لوقيلئاقف ةناوطسالا ىلا نمحرلا دبع عمدت است مل

 7 0 ديزي ملكو دعم برشف ديزي للك ذرات لن مل امايأث ك0 طا ساز هال وع

 12 ناجم هلقع ا دلولا هللا حق لاَقف نآوم هب هعنصامو هتصّش هريذاف اعادق هءىمأأ يف

 4 كو م كندومو هي هش تل از م 0 اذه خابي ب ا :5 يناذ كاما او ثامف تر

 || لاق م
 ' |١ دس امأ ةيتعنب دياولا يللا نينمؤلاريمأ ةيواع» هللادبع نع محرلا نمحرلا هلل مسبتكا هناك

 طرة راص ه2 هاك لح > يف هش ريص دقو بصإ و يدنع ديلولا عضإ 101 ا

 مث هب رمش 001 ا ادلا لعا تفرع نا لع تدزام هم برشأ مف ناحيس نباكب ريغاب حملاف

 مو د قاحيف هب فط 1 ناحي نبأ نع دخلا للدبأ اف اذه يناتك كءاحاذافكيلع مرح :

 | لوقييذلاناحي سني س ؛لادنع كلذ لنا دق نموا ناوه.ءاظو هن لود تل نا

 فلج :ا(هغتض ةرا اذا اديدع. *: ىرولا لذ ذأ يلا ياو سما يناو ئ

 : د 6 كيع ند دضإأ يلا فص# ل ع 5ك احا باضه

 06 3 راسل اولوام نوفكتتو 23 اوفكنا ةيافكلا نوض رينيمايم

 اا را د ارباع < اونحلف داللا اوما هقراظع
 تاقعلي أرمدعم ممم كب نهو 2 هلضف شهب او ممم كي نش

 فرقم ريغ اهعفن اطايس افك ١ * اهب اوي مط ىمعنلا طسن ناو

 فكما و اهدنع يذتلا نليلق #3 مهفلت وو وحضيال مهنع 3 نا و

 فرصتي مل ناريخلا لهاجلا اذا * اوفرصتاموي ق>ال اوفردنا اذا

 ناب د 4 ا وع ءاطعأو ةلايس ١) نطوي اع ةحبتل نيثالمثو ةاش ةنادعبرأ يطعي نأب هل بتكو لاق ||
 هنع دحلا كلذ لطنأو دجسملايف هبفاطف ديلولا ىلا ةيواع.باتكب مدقمث رانيد ئامديزب ا

 كلذ ةفارا انو ناحيس نباب هلمف ايف همولب ناو سم ىلا ةيواعءبتكو ةيواعم هل هبستك ام ا

 ادبأ بار قلم تقذال هللا و كاقف: هعد برشال دوعل نأ ىلا ناحس نى نع رادع ديلولا و

 ىسوم ينئدح لاقي رافغلا ل انيدح لاق ةيشنب رمع امدح لاق زيزءلادبع نبدحأ ) نر (

 ا || 8 رامآ ارش يف طاغ وهو لاق اذكه يريسللا ناس نبا دحأ لاق رب رءااَدغ نبا

 هوكشا ةيواعم ىلآ ب كف سانتا نسور لع اطوس نيناكناو م ةبرصف برح تن نايفس يال 0

 املطبتل هللاو سانلا سور ىلع نيناك هتبرضف ب رح 1 تا نلباق دك امأ واع هلاك كا

 ا١ ادلحتو لاق لضأل نأ للاو يراآلاق جرت

 ا | د انك نأ نانا ابا لاق دلع ياو هلا فمقت ريدم دعصف كنم ةيولمم" تامزع ع ظ
 ام كلاادع ةنبال ناورم لاقف كنم هنديقال 1 هنع ا

 ا ع 2 8ع



 (مك)

 هتعدملا كلذ تلطب ادق ينأ:اودهشاف يذر الو لدع ريغ هاندحو نسرطا نأ ةداهشب ن ناحبم |
 لاق نارمع نب زيزءاا دبع ينادح لو يي نب د# ينثدح لاق رم 0 لاق دحأ ( ينبخأ [|١

 تن مخك نافدعبامأ ةيواعم ةيلأ بتكف اطوس نيناك 2 ىف ناحس نب ' نحلا ديع ناو صم برض | 1

 نايتس يلاهفاحن 8 اناومارحم سلو هن ولمعتس يذلا مأع ١١ لهاذس ينمحرلا ديعا ٍ

 دنع كاعامدحلا نه برمذ ا لَك دجلا هع لطب اف هب رضام م ا افيلح ناكول هللا مج هاو تب رح نبأ ||

 هفاح د كلذ ف نادحرس نا لاقئدحلا هنع ناورم 5 اف ىلا نأ ندا[

 تلا اضع تضر | اذا: ًاديدع #١ ىرولا لكنا لا يفا

 ناو سم هبرض اماف ناحيس نبأ عم برشي ناو صوخأ مكحلانب نهرلادبع ناك ي.وطلا لقد[
 قوسلا ىف طوسلا رهط برس 0 تلح ١ قيال هنع هئاطنتل هللاو ةيواعم هيلا ىتك دحلا ||

 لوقيي ةلاناسيس نب سي | 3

 برا كرب ىدلاتق ينقات ملو * 0 ن* لاوطال يناسب توءس 0

 بقن ىلع ريسملا بد اء.ك بدو * هصخش اقأ لذلا 8

 برخ وي قاتح ىلا حار اناادا < 15 فاالاستحأال ىصخلاتصهو 00000

 لاق راكب نب ريبزلا انثدح الاق يم واقل ناملس نوب ادنخلو سدا نيحلا(ينرخأ د١ ّ

 ةعم.ناكو دل: نم مهبءاح نامل هلتقف ةدلا ناهع#ن ١ كيعس مدقأولاق هريغو 'بعصم ىمم ينادح | ع

 نب ةيقعنب دلاخلاقف هولتق ال هنعبرهف ةيمأ نب برح ىنب فياح ناح.س نب ةاطرا نب نمرلا دبعا]

 همالموخا ناعو ناك ديعس ىتري طيعميفأ |[! ٠
 انافع نب نامع نب د عباو »+ اناتج كنم عم دب يدو> نيعاي 3 ْ

 اناحيس نب طاطرا نباهنع رفو * هتدوم قدصت ل ةئزز نبا نا ش

 كلذ و هء رذتعب نادحيس نبأ لاقف ُّ

 عئار كلثم ءاقلت نم كلذو # بحجم مف كاعد دق لاحر لوَص

 عماسملا قمه كتساو يدب تلشف * اعمق ةوعد يدا ناك ذ

 عراوقلا تارئادلا هلع ترادو # الطاب لاق يذلاب تناكف الاو

 عراد وهو دلاخ هنع رف دقو * اًرساحر ادلاف تنك نأ يدر

 هسحن ءارعشلا ضل لاقف |

 عساو رادلا يف كارجيذا كينيعب * هتيار نكلو عمست مل كناف
 علاش رادلا يف توصلاو هقرافو # همولك يمدن دغصال هتماسأو

 عماس وهوأمص هيلع ءاوس * رذعم دلاخامف ناكحامو

 عر اوقلاتامثلابم كيلعت رادو # ةربعب ءوسلغ يف اًعلز الف

 نإ ناع ن دب لكل لك سا 1 يرمعأا انثدح لاق يفا ركلا انثدح لاق يمع ( ل (
 ناحصت نبا لاقف -- أم هيطعأ قح ىمفن قف 5 نعاش هيثربنأ يهشأ همأ تلاق نانع ||

 ( ين قعألا نك



 ديعس ىلع تليه يباف * ىتف ةكأب تنك نا

 ديبعل نم كفت> تملحو #2 ةنغل كلحأ تكراف

 ةينلا نإ ديهعلالغ ء' © امدلآو كتؤمد يرذأ
 000 ال ]ا دق تناكو ناحس نبا تلصوو هفاالاق, نأ ئهشأ تنك اذكه تااقف
 |. ١ نبأ سلج لآق هيبأ نع ورمع نأ نب ورمع نع لينزملا نع يمع نع اهتركذ ىتا هتياور يف
 ' || لاق هلع اعيح اكف هرك ذ يرخ ناثدحتي نامع نب ديعس لتقم دعب ةبقغ نب دلاخو ناحيس

 ةمري ناحيسنبأ
 00001 لدقلا ناتع نب لعتم « الئاس تنك نا سانلا رح نأ الأ
 يح او رعأذ دعس ىحضأف * ةيسراف :ةيصع 000 0

 ,بتلاخ هلاك
 مجاعالا ليت: نائعنِب ديعس * ادلاووافن سانلا ريخ ا الأ

 مجاوسلاع ومدلابهنم هدلا ىدم * برثي طسو كسي نم نيعتكب

 3 اهلع اذه نف اديعس * اهفورص تد رامايالان .كتناف

 نع يركسلا يندشنأو يم لاف نا نال هيبأ نع وربع ف نإ 10 يندشنأ لم ز ألا لاق

 هل: يبوطلاو بح نإ

 يس
 ا 1 يننايهني 2 2 يحاص هللا 2

 احوفس قادر لغ ىعوهد ير * نأ" نأ يداؤف 0 نقلا

 ع ١ اوال هدعل ترشاب # بح نم لزانم نا

 احومح هاوه ىلا امدقن ناخ # نكلو كاوفلل :تلق دكقلو

 احوضف ناك بالا ضءب نا # يوراك.> ضعب نعرمقا تاق

 ... احونج كارالا ىلع ماسح نم * الوق عمسي سيلف يتاصنف
 #4 احون لبقت اك لوبشب «< ىح هللا ل

 احوسللا تسيل وأ شحولا عم تفي ديس دق كبالط لوا حا م
5 0 3 

 احسك يثمأ تودع رح ا: رمش د 0 تلك 1 ال تاق حشو

 كد ليش ضي رغلل هيو سن ويو قحسأ نع يلع ولا ير قف ةياسسلا#لوأ ليش فيفقخ ديعمل ءاثغلا

 كلوب ىذلا نادعس نباو ورم 7 لاق لدهر قار َوْر هيقو يماشطا نع

 احاطم نزواح ذا ن .* اعظالا كجاه لالا

 ع ناك هربخ ُُق قر ا لاقو اع زاحألا له ىلعمتيلفا ةعربر يأنب رهعادنووري ىانلاو

 قيةمآىت ند هيلا ًاءطقنم 2 نك يق وس نشب لع نشر نه فلآ تنك لاق ثدحن نادعيس

 5 عيطم يف 9 تدسلحف تح دحلان او م ينب رض املف عيبطم يب وماشهن بث را نب نم رلادبع



 ١) مع (

 اومسوالو نت لع اولقأام هاو مههوجو يف ةهاركلا تفرع ينوأو املف نلجأ كنك ١

 اواهسواويحرو اويحو ىلع مههوج و اولبقا 50 املق نجلا دبع ىنب ىلا ت>رو تفرصناف يل ْ

 تعشخ كالعل اولاقو ٍينوندجم مههوحوب ىلع اولرقأو ا سس أ مل ثيح ىلا يوعقرو اوءسوو 3
 ًاطخ أ وءاس ادق هي اناوأ رو هلعف يف ناورم اوملظو مولظم كنا سانلا ع دقل هللإو امأ تيل ٍىذل 1

 0 اقف ينوطسب تح اولازي ملو اي كاداز الو كصقنألو كلذ كرضام اولقو كلا يف

 عيطم ينب مذأو
 مارا لحرال نهدلامارح مديطم ينب دو تمرح دقل ش

 ماشه ينب لابح نم انتم * المح تددينامزلافذ> ناو

 ماثللا ناديع ريغاام اذا # قبرو ًادبا مهدوع بيطر

 تيعبف بارشلا ىلع نابع قيديلولا مها قاس. 1 0 هزخ يف وردك اال
 كنظاو كلزنم يف تيمال ترد دق 0 هل تلاقف دف 00 وهو ضنا نم افوذ هدنع

 اهل لاقذ كلها نع كديسمافقالاو تحوز .دق

 ناترب اقلخ افذاق الئاقال * افنأ ادجاماعدن ينيمدعتال
 ناب زن ريغ نابج نع يذلا ىنت #* ةيفاص نالم 00

4 0 

 5 َْن 7 5-5 ١

 , : 2 0 : ٠

 _ كك هيه . 4 2 تب 5 هاكر 4

 -.ْ 3 ملام دي” رخل ءزركل را 01 1 ١ لج

 1 4 7 جلل راء امرا ا لبو نقلا ل ءاداواب 0 را 9 3و ميت

 0 0 2 ا 0 د هنا هيلز كي : ١
 2 م ١ - "0 5 ل 8 7 ف امص“

 اناا 5 ل 1 ١ 5 تكميم سل بلبل

0 
 مويا

 ا 0 .
 ناسي سرا و 2 #2 ةيف هاد ثورب يرق نه ةئدس

 سو لياع 6 عا لك يد ايي رع |نا

 ناند+لا نب ماع نعاس ن ءقدحسا ن ١ دا لو لاق مالا نأ ن 0 كد م نبدمح رت

 ا وبناث راس جيانا نس ككل

 رشيد وف عر نإ ثرااهل لاقي هل هل مع نب ىلع لذ دف بارش بحاص ناحيس نب ناك لاق

 دبس نا ىلع هرقل كح ك نأ عيرمس نبي هل لاقو رما ا ها هظعب 0 .سبز ذه

 برشاف ةبوالا يوتتو هم هللا رفغتست مارح هنأ ىلع ةيرشت تنك ناو قا كلات لإ بيبزلا

 لاق مث 3 دحاو رزولا ناف هد

 اعلا ةزمم ةيبح افالس اهذ>و #* ةرم تامام برش عيرس نب عد

 ارداق ناساس نب كللم ىلع كعدب

 . 5 5 : 0 0001 0 عع

 ةييومدرب ١٠او كد عق 7114-1-75 ب ا
 ا را دم يدوخ نتاج ول ب اس

2 

 مركلا بلح انؤارق تمرح اذا *“
 ىعيي !متووار ءارفص ةزم ىلع * مزتعاف تيملاو ىلا نان ناطيشفا

 ىه نع هللا زواج ىمعو هش #* ارحم يول د أع رس ناف

 مجنلا ةييلاث باغ نأ ىلا اهلع
 د

* 

 محضلابو ريغصلاب مهاع واد 7 رح سمعا ركل ةاصاف و 2

 مهولاب فصوت مجنلاك ةشءشم ادملو اوشاعو اوناش ١ ثمار  5 5نم 8 7-0 ١ :

 0 ديا ناك لاق ناثدحلا نب ' ماع نع هي هسأ نع داج اتتدخ لاق قيوتح ني هلع 0 ١
 م 0 ل

 ديل وال لئاقلا وهو رم مهعم ب رشاو طيعم نار هيقع ينب مقاس ةيشا نب بارح

 لايلا م ءان اعز 5 0 د ةفاص ءاهص ند ١ كعيدن حبصأ

: 



 ” لاخلا موق نم كناف لتخاو #2 ةسهاج يهواباتدهبرشاو

 لام نمدب و اع لاج رلا يديأ * تدمجاذا تكوانأداو طاتنأ

 لاق راب اديوخ باعت ا العرب ترعشدق كواحرالول

  ىلاصوا ءادعالا نمتييمح تح * امزتع. تق ىلتقب اوصاوت الل

 ٠ لاضفايهئما وظح نودعب الاو * هتريشع فورعءع دياولا مي

 | هب صاؤت ةنيب , هيلع مق ملو هدب عطقف فيسلا ةلاوحأ ن هالك را تاريخ دق د ناكو لاقأأ

 ًافو>و مهنم ًايراه ةئيدملا ىلا عجرب نأ ةنعاو ١ ديلولا فاخو هل مم لاخ نبأ هنم عنمو موقلا

 ديلولا دنع لزب مف مهحاص ةيد 0 هاضراو مهاعدف هنع عطقني و هةرافك مىلع هتيانح نم

 ءانغ هيفو ديلولا يف لئاقلا وهو هيقصو هعدن وهو لزع يح

 ٍْ كتوم
 يناحت انبي اعيرصتب وه ّ> #* ةعشعشم ىنطاعي ديلولا تاب :

 ْ :١ ىتيطاعي ميركلا تاب * ءاتغلا يف
 بارسشتو وسح نم هئبعا امو # هب تيم 0 يرد سلا

 يناوثأ موقلا 0 لد دو < هبا وج يلتحالحبملااذا تح
 نم ينن ع

 رصصنيلاب ليقث فيت لش ىورو يلا يي هل # ل 00 يوربو

 نب دا ىركل) ظارط . 1 ملو يحيل رخ 5 نأ ه- فو تاذب تحصو لدبو ياشطا ن

 كيعس ل اكد ١ نب نمحرلا دبع لذ د لاق ةربهف ا ىنثدح لاق راكب نب ريب زلا انثدح 0

 للنلا تملا هل لاقق ةحدملا رمأ وهو ضاعلا نبا |
 ناكر ناحو لياع م # ان لك يت > اهب مثنل نإ

 لرز] ىذلا ركلو احنأو اعرشأ ناش ذاع: نم رلا دبع هل لاقف

 تاجرا كعل نم همعاوق ت2 د لمح 2 انج

 بدج ىتتا» يف رسنلاك ينقلتلو * ارذلانم لاوطل قاح توعس

 نييلاىلإ ريسكلا ىتعي بدو * هناكم يعقأ موقلا فيلحام اذا

 برح ون قايل ي كر انأاذا »* اماقمضلاب هرأأل دل تاعخو

 5 تصأ لاقف هيب لع دهس نب ورمت لقاف 3 يح نيفصلا نيب هفرطم ر

 ةيواعمو ةيمأ نب بر>. فيلح وهو هبرضضا ىنباي لاقف هل 0 ناك طوس يت داام برمضف ب 0

 ل حر ناب كقحأ كم ديعسأيةبأ لاَقف ين هيقل ةيواعم جحاملف يذريال اذا ماشلاب لح

 كفيلح تأ دام م 3 كاذو ديعس هل لاقف نيطوس كتدا+ اطوس هر هللا و 3 طاوس ةلا

 ش لاق دق ناحبس نبا ناكو لاق هاكوأ الودلك ىجل وه ةيواعم هل لاقف ةلبج نب رمح

 ناثوب 00 اطلاخ الئاقال * افنأ ادجحام ىئد ينيمدعتال

 نان رار فم كسا < امر تملل اساك ةيطاعا قيم



(0) 

 ناسيبض رآ نمدلتس قلاوأآ © ةفاص توري رت ناكل
 نائسوب تان ساو لنا 1 ان ليم يب يح اسرشنل انإ

٠9 

 تس عمك

 م7 ىح نب ىلع ةءاور نم راما هباملا ن م جو

 احيرق ابلق حاورلل امتع # احورت ى ارغ ليلخاي

 اد. عشيدءسر ينادح * ىدعسرس اماعتلاغ رنا

 2 0 ةفع تءمح #* ىنململا ةيئل يده_س نا

 اجر مالكلا ىرت يدعسن ا +.:اهم تانام كاَذو تلك

 رضاللا رحب يف رتولا قالطإب لوالا ليقتلا_ نم راتخلا هنلسو نين ءانلاو 00 ملا | ٠ ظ
 0 ناو اذه هنظاو رضا لوألا ليقثلا نم 08 نادل هيف نا ةنان 0 0 ا قحسا نع

 نامحد “ىلا هتسن ىف الد 0 : ٠

 م7 ةيساو ةدايم نا را 0-0

 نبا لاقو هبسن يف راكب نب ريبزلا لاق اذكه ةلءرح نب ةقارس نب نابوث نب دربأ نب حامرلا همسأ]

 نب ةميذج نب ملاظ نب ىعلس نإ سبق نب ةقارس لاو ماظ نب ىملس نب ةقارس نب نانون يلكلا |
 نب نافطغ نب ديز نإ ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم نب ظيغ نب عونرب

 انا ىكيو ةيلقص 0 اغا نفاق ةيريرب دلوما ةدايم هماو رص نإ ناليع نب سف نب دوس 2

 لاقنءهردش: يكاد" دو ةيسراف همانا مع زبي دايم نباناكو ليخارشانا تكي لب ليقول بح رش | ||

 ماعلا اهنضاحا ناس يضاَو #4 ملاط ىدحو ىملس نأ ,! انأ

 . مثالا هيلع ع تطين نم مرك اب # ماطو يرسك نيد الغ ن بلا
 نب ب وهم ةملتم و ىف ن”دح لاق راكب نبريبزلا انمدح لاق ءالعلا يأ نب يم را كلذب قرد

 حب نب رايس نب و زفلا ريهز نب ىسوم ينئدح لاق يرملا ينربخأو ديس

 اف كلوش ين لاا دا : نبا يندشنأ لاق ىنزمل

 مالا هي هيلع تظن نم م ركاب ملاظو 2 نيب مالغ س 1
 ا اهلح و ةيم ءاقد اه 1 لت اللهف ةمدنلا | م تدعا أو زودعءلا ر أد تاعدشأ دّقل هل تا 5 5

 لاقروزلا لاقل عحسإ نم هاف سانلا 2 رمسن اهعدف عخا عاج نم هنإ تا يلا يالا فو 3 :

 هيلع درب م 0 لاق تاسالا هذه ةداس : نب لاق املو ا نا

 مداقلا كب رثست اموب نهدلا ن م # مهبرت واخد الات امو



 جوملا لا 2-7 0 تي ا ا 0 54 ١

 - ا 4 7 1 1

000 

 0 مجاوثلا ,قورعلا اهقست ءاقوحب # ةيمر كيا جرف“ يف لب ير

 "||| يعاش ةدايم نباوةيبلقص تناكو اهديس دم هتحو زن ةدايم تااك ة سم ينبل دبع ليهعو ةملسم وأ لاق

 7 || نب رمع هب نرقو ةعباسلا ةقبطلا ف مالس نبا هلعجو نيتلودلا ءارعش نء مرضخم مدقم حيصف
 00000 0017 لاق كحل ناملس نب لع ( يترخأ ) ىلولنسلا ريخسلاو قيقملا فيجسلاو ا
 0 اا نع تح قل دمع ايدج لاق ىركسلا نيسحلا
 5 000 ا ع ردي ترش لو نانأ ةلسو ارا جام
 اهفدازو نب اا هدم ناكه يأ نع قع ن ى ( ان رخو ) كن ود مف سأ دا اوعأسيا ىأ

 فاذق اذ كنبا نيدحتس * يناخ 0 لاو # يفاوقال دام< يعز 0

 م2 تالا ةملع نب دواد انأدح لاق راك ن ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يأ نب يمرخلا ) ينريخا ١

 احر بلطت موي تاذ تءاخ ةدايم ن ؛ا تايبأ ىرضمللا مكمملا طهررضملا نم اما كر واح هلا

 ان ىرضحلا نسكلا هلاق ام عَ نس و رمادا ةدايمنب اهل لاقفاهايا اهوراعاف نحطتل الافتو

 هلدشنأ قدح كي ف نا ا همأ عمست نأ كلذب ديرب

 ايلاب لما داع داع قح ِْك ل 0 ماظن اني د ده ادقداما

 ةياز يأ لوشو هب اهمرمضت دومعلاب اه ا ملا ةدايم ترائو حامرلا كدعضف عمسل ةسلاح ةداممو لاق

 لافثلاو اجرلا اهتم عا تكا 11 ىأل دعبف اهصلخي ةدايم نبا ماقو نينعت ىاياأ ةساز اه

 ينأ نب 00 له حاولا ي ا دل الس لت بدل يأ ن ىرملا ( ينحل

 لود ىذلا وهو طيطا,شينئدح لاق يرازفلا ىدع

 هبتبساو هرش لاه يح * هشا ءادغلل هذا قم * هب تثدح يذلا طيطاش انا

 اهف لوقب يرضحلا كحل ًانايبأ هيلع تدروف ةدايم نبا عم ًاسلاج تنك لاق

 اهنينح مثل ةالقم مؤللا ىلا * هب تمدأ ةينابشانباتنأأ
 هذه تلاقف * يفاوقال دايم يمزن عا # لاقو اه دف عمت ةدامم و لاق ةيلقص ةيناشا

 لوش وهو امهرفف هبرضض 0 0 7 تمار و رشو ثح نم نبااب كتان

 نيدح ادقيإلاو نيدخ امهعرضأ لاقف يف جملا اهيا تحصف * اقودص ن 1 0و اهقدصاب #

 ةراحجلاب انيمرت انتعمتو حامرلا رن 3 عا تح رخو ةدايم اذا يهف تلقو رخ آلااهنج تب
 : لاق هيبأ نع قحسا ن داح انثدح لاق ىب ل يلع نإ ١ ىحي ) نر ( اهانتف قحاشلع يرتفتو

 اهارتشاف ع و . هل لاق هل ديعأ 0 م لحرل 4 هما ا اك ةدايم نا يرازفلا دواد واوادح

 يمل ىف 2 يشو ةحيبلملا | م او>صو أومدق املؤ ماش 1 ن م م اولقاف ةقارس نإ نابوت او

 لاف أهريعب يلع ل 10 ةسعان ضو | ) || ىملس يفب ند لجر راظن هعدجح نب ملاظ نب " لحرو

 ةدايم املع لعق أهريمعل ىلع نك و دع ةدايل امنا م 3 17 لاَ نايوت اون اهارشأ | ولاق ةكهام

 ىلع كر مالا ند هيد ها صلال 5 0 0 ةنرو لالضلا ن م ةالض دربأ ناكو

 رع م املع عق وف هعم ندا يعز ةدايم اولسرافدريغ ءافرظ مهلك هتوخا 3-5500 عار هنوخأ

 و 1 4 جب هافانا ل 7 مس 20 ع

 اشو نزع نع نسوا طالت قي ني

1 



 د

 د ينبا 0 1 وب تلاقو را ةأف 0 ا امالغ اوأرف امرا تي لح 0

 حامرلا داعل تءاش هيف نيلودنكأو سس اط أون ةدايم 2 هل ام هللاو اولاقف بع هلعلف هؤتطتبا | |

 الو ىش تيمر اه قدص اله 820 0 دا كاين كر تاكو درأ ىف ريش و لد نابوشب | 07

 ةدا.م نا هام ف 10 مه نب نة رلا دنع لاق لنهب ؛ الا تيس ا

 اهايش نك هزل فاش 11 للم ةلياحتباش نأ: يرش 0

 0 اهم اب با يرملا مأ هوبأ تن لببنا ناجحا ءار | ج رد مو

 دراصلاو دواصلا تبا وملط ينا كلذو انقذ ن: ةرأ ف ردو نزام ينب م ام ةدايمنبا ناكو دواد وبأ لاق 0
 هدام ع نبا لاقذ ةعاسلا هياغ مهويلغو مهلام اود رخل 0 2 0
 الاحرو يدخلا ةصاقم الاخ د نزام ةعام ص ندروالف ْ ْ 1

 اناث عيزلا هاط رح د مهسؤر نك كرا يذه اولظ

 هيلعدرب نزام ىنب نك لحر لانا 38

 الاخر تحرز حس اله * لبهن ةلط نبااي ةئيَا نبااي ١

 الاطبالا لزانت ةاسفلاب مأ * ليمن يصخم مأ ةديم رظببأ 5
 الاتق نيقلتل لاتقلا ينبت * نزام ةعا+ ىلع تدرو 0 3 4

 كاذب اوبقلف ريبخو كدف نيب مطزانم تناكو رّقلا مهرايت.ا ةرثكل ةاسفلا نومسي ةرم ونبو لاق أ ١

 همأي نحمي هدام ربا لاقو دحأ مو هريخ ىف يلع نب حي لاقو رلا مهلكال
 ْ 0 نسَح نيحلا تلص * ىح يوه ةدام. نبا نأ 3

 نكركلا نيو اا ىأ بو 3 قس 3
 بسني رخشي لاقةدايم نبا نا ىرازفلا دواد ينأ نع هيأ نع دامح نع هربخيف ىلع نب ى يلق

 محلا يف نا بسأو فرشلا ٍِف 7 1

 مئات هيلع تطبن نم مر ا #2 ملاظو 0 ب مالغ س نسي 5

 ملاظ نباو ملاظ ىدجحمب تئحو * ةعلتب اوناك سانلا عيمح ناول ظ 2

 محاجلاب انمادقأ ىلع مودي *.انل .ةحفلاح سائلا باكر تان ب
 افقاو ةدايم نبا ناك لاق ةديبع نان ع ذامت ناسغونا امدح لاق اولا 2 مشاه يق 1

 قدزرفلاو لاق هدعب ىذلاو تييلا مامث ركذو * ةءاتب وناكسانلا عيج نآول* دشن مسوملا ف ]
 بحخاص دربانيااي تن :1 لاق 6 هيلع لبقأ نيتيلا نيذه عمس املف مللتم وهو ةعامح يف هيلع فقاو ١

 سار اأب هف لاقف هلع لقأف كباذكي رف كنم كلذ عمس نم ٍبذكو هللاو تبذك ةفصلا هذه !

 كيلا اهيعدحا لاق هواد لع لبقأ مث كنم اهب ىلوا تاواا 1
 موأد نباومراد يدجحم تئحو .# ةماشب ا عيمج نأ

 مجامجاب انمادقأ ىلع ادوجس #* انا همضاخ سانلا باقر تلظا 8
55 

 لأ



 0000 ل ل ا

 1 0 0 ئد ) أ ( ا.بلكناف قدزرفلا يه<٠هو فرع هباحأ ف قا نبا فرصا لاق |

 7 ناكو ةضعألو ضير و نابثوعلاو ه0 ناو درا مهو نإبو ينب 1 لاق دواديلأ ن نع هما رع

 : قارعشلان ا لاقبو يملس يأ نبا ريهز نب سبك تنب. يماس اع 1 تايعاق ساردو ناكوفلا

 ْ ثرحلا نب ديمح ىنثدحو 00 هزيذ- يف قحسا لاق ريهز مهدج لبق نم همامعا نع ةدايم نبا

 . || نأ ةدايم نب غلبو اريعب هل ولك أف ماظ نب يماس ينب ىلع ةحيلملا لزن ريهزنب بك نبا ةبقع نأ
 2 هيلع درب ةدايم نبا لاقف ارعش كلذيف لاق هبقع

 رجاطاب ةوس ةبارق الوا * اقداص ذك» برب تفلحدقاو

 رئاع مالك ن٠ لهدانملا درت # ةروهش.ةوسك ةقع تاويكلل

 ةيقع هل لاقف ةديصق هو

 :١ را صقني لالا رك ذو * الاخ ةعحأ ىنأ و

 0| 2و لم ىلع * الحر يعلن نه تداق دنا
 ةدامم نبا لاقف

 ديزت ال صقنت لاخلا قوافل تحبق انلاخ كنت نا :

 دسعلا كدتح تنأ مو #* رح أ ةنيرص يف اموف

 ٌ ديرطلا دبعلا هلام لك أيو * اناوه ىتاي نآسانلا 3
 ناكو ةيحالا ليوط الن ٍط قلخلا م ءاظع اطيس رخأ ةدار نتا نأ لاق همر 0 قخسا لاق

 1 تع لا 0 1 (لاق)هنم افرع ى طأ ناك لجو ن نم تاو طع اسال

 ةغبانلا نم هموقل اريخ ناكو مالسالاو ةياهاجلا يف نافطغر أ حامرلا ناك لوي نافطغ نم املاع

 أ ينادحو قحيسا لاق تام تح الاضم نعلاب يذع امنا ةغبانلا ناكو سدقو شيرقريغ ع 1

 طاصوبأ يف دكدكاو قدحسا 1 1 كلا 1 ةدايم نب حامرلا نأ معز نايبذ ينب نأ واد

 ارا لل 2 اول ةنلاو هدام ننال لاقءاماع ناكو يرازقلا تدنخ ن مساقلا نأ يرازفلا

 ص رغلاهي حرت كريفج يف ليتكرعشلا امنا بدتح نبااي ةدامم نبا هل لاقف طقسلا ريثك هازال يناف هب

 لاق ةيشأن برع انمدح لاق يرهوألا ني تع نإ دحأ ) انزع ) تيضافو عقاوو علاطف

 2 رد لاق نيحمهانع نم لكشف 91ه نإ ةمنق نامز كرد ا دهعلا ثيدح ةدايم نا نا

 3 ماشهم نأ 2 ناك دحم سصعاش تكل نافطغ نم يتابع يلا نوب وكلاو صاع ىب ن* نويقلملا

 3 هرعشل اح ًاحييصف ةدايم نبا ناك لاق يلع نإ يح ) ارح ) رودطنملا نمز لأ ىو كلملا دبع

 حدمو ناملس نب دحولا ديعو ديزب نب ديلولا ةيمأ ىف ند هيجل مشاه ىنبو ةيمأ يف م دقو

ناملس 0 رفعحو روحا مشاه ب نم
 0 ىتانإرلا 0 لاو يعز .آلا لش نب ماه نرخاو ( 

 8 تملعام حامرلا يمع ىل لاق لاق ةدايمنب حامرلا يخا نبا حامط ( د كف ىقشالا نع

 لق ناث ةكلطا'تأطاو ىح عاش يفا
 50 0 هناملظ هب 0 #3 ه سعاشس يحس نم ناللدءسمءافع



 2 0 هتاطاوف تورد هتمسام هل :

 2 هناماظ 4“ يد # ايواق حيصاروددملاو كك | اوذف

 (يرخاو ذكح ىعاشيفأ د تهلحفد ود 1 هناملظدب يذك * ةئيط 11 لاق دق ىلا لق اتنشنأ

 ناك آف ننرصء نب عر نى ىدرع ىيتح كدا نب ريزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب ير
 تئاخ-ة ةعدج ىنب ءات ىدحأ ةيرملا ناس> تثب ردح م 07 بأي فورعاادربأنب ”حامرلا

 هجوزف ماشلا نه لجر هيلع مدقق دخ محدو الو هنريشع 0 لجو لإ امج رخل اهو

 |ميعاشلا جورخ دنع !ملا نرظني اهؤاسأ اهاناقا ىلع يقلامو هتيارق ةدشا ةدام نب الع ىتلف اهاي

 جرخ املف بج ساتلا دك اتناك اهتكلوارورشم انسعالو اعراب الا هشه ترا
 لوش ةدايم نب عفدنا هدالاب ىلا اهجوز

 اريص الف امعريصلا اماق ليد # (١)ردححم ىلا له ىرعش تالا

 أرصق ا ند ناباوب قاغأو #* أهرام ين دار رمح تلرت اذ

 ارفع اعرد ام قورعأ كايرب * انهوم :-وذ خرا ينك لهف ْ

 أمف بءصم ىم قدأزو ريزلا ل ْ

 ارذن ق اق كخرأ دقل ىلا * ردحج م 0 ردي ناكحولف ّْ 0

 ارتس اود ن «مالعالا ىرذب ىف وك # ردحح م تسلا يظغانالالأ
 ع

 3 32 ا ف ِتيلئأ كا 1 3 رددء> مااي ثمنا نكا 0

 اره أهان عل مول أرع# ةياغإ 5 ىدحهم نوح ذا يك وقتلت 5

 لوافرا ةعو ع 8 لوقتاك مهر وبيامرومالا نم م لزم نا ينعارت 0 58 زيي زل لاق

 لوش تت 52 نإ كم مح نكد ةيآنع ع ١ دامح ٠ نع لعنب ىدذ هاورام ىلع“ ةديصقلا هد

 ارك ذلا عجريىوطاويمدأب كاع * قعءول لثم ةعول يلدعت 3 الأ 5

 5 هنود لجشيم يئادر ناك 7 يحل ٍط ءادرلاب ىولأ ة هيشع

 هرم نيت ل 0006 نب ةعز 0 3 ب لح ريب نم أع ردد> ماو رجا 0 كيم نا

 نع ءالاعأا يب نإ -_ هرا قرار 4 نع قحسانب هاه نحل يلع نب ىح نيكو

: 

: 0 
0 
0 
 مة ةرده يف نه 5 6-1 تناك ردحج م انآ ا :| طاير نب ريح 3 ديد 5 توهوم ن 3-5 ريبزلا 44

 اه>وزفدللا كلذ ريغ ند الحر امح وزي 0 َّ ماا ةدايم ع نا را هغلب اهابأ ناو لحر قب 0 0

 ةودر هن ع 5 حب ةدانم قاةاردتق ماع 1 ىلا اهب جرخو اهادهاف ماشلا لأ

 ا هد و لاَتؤ اهم 0 2 ه ماكي ال 0 3

 أرقو 3 د 0 لئاسر 7 اغلب رد ءاقأ نك ىل_ماخ

 نبا نال يناغالا يفام حصالاو عم ل طظفلب حرمصالا بحاصو هباتك يف س هاو ز تيللا اذه وعلا 1

 ريعم مأال ردحج مأ لعلز ب ةدايم | 0

 ( يت يافآالا ت19 : 9



 001 1 |[5) نم ءاج يدل ناف « اهدوهي لث ءاهت. .ىلع املأ
 ارغلاف نان كاذ نع لف هلع # ايو تزاح دق رمغلاو

 ش امج ىدللان -تاضوراطأو 5 اهلهأ ن م لع ىرعش تيليو

 3 ةيااوأ ينثادحلاق بيبش نب هللا دبع ىندي ديعس 5 ىنثدح لاق ءالعاا يأ َ ٍيرأا( ينرخأ (

 ندسحلا ةيلاغلا يأ ن 00000 كا دع نع تال نع نئفحالا 8 قريخأو كلام نب نسملا
 : ينافطغلا نامع نب دايز 0 _> لاق يسعلا بهو نب 3 ينثدح لاق يرذعلا يجايرلا كلام نإ

 . || يلارعإ اذاف ءاوثلا لوط لوط نم انضرعف ةئيدملا ةالو ضعب بابب انك لاف نافطغ نب هللا دبع ينب نم
 . 6 أ نعهربخأف 0 اذهن انضرمع ذا هللعأ ىف لح ز 0 امأ تررعلا رسما كوع
 م تناك لاق م ر كن قرح علق دا حامرلا نأ لاقف تنأ نه تلقف هيلا تثحف ينعو

 ّ 1 ابنع ينغاب "يش ىف اههاع تيتع ف مث ةلخ اهنيبو يب تناكو يناجحأف نريشع نه رد>>

 1 ةئس لاا كلت ىلع تئبلف ريخ وأ هللا يضقام ت تلاه دودره كبلع لدول نا ردحج مأي ت تاقف

 نم انزواك نناد نا هللاو ىل خأ ة 1 رمال تلقف ًاديدش اقوش اهلا 21 اودعابتف ةعجن مه تيهذو

 ناموي نكي ملو ًادياهتضقن ال هتدر نئلو اهنبو نب لصولا درت نا اهلا نباط الو ا
 3 ,هإ اذاو لب ِوط 000 دئس ىلا نيلزان نيتدب 1 اذا مماع تودغ تو املف اوعحر تح

 8 تلاه رح الا 3 مو اهادحإ تدرف تءاسف تئحف نيتيبا نيب دحاو ءاسك ىف ناتسلاح

 52 نأ 110 لع دليح لإ تاقف كتبو انمام عطقنا دق هنأ الا انيسح انكام انيلا حامراب كب

 اذاو ادبأ هتضقنال ن تلف ى نلو اه مب يف لحولا در " نا اهم ه نياط الو امال اد ردح

 تلخدف تبلا مدقم لخداف اهأ ةأرءا تلاقف ردحج مأ ةتكاسلا اذاو اهحأ ةأرما يندلكت ىلا
 ىلع بعت بارىغ ءاح تزرب ةعادف 0 دق يه اذا مث اليلق تادف رو نول دل تاو

 يدل هللاب تلق "يش ال تلاق كناشام تلف اههجو ريغتو تقوشو هيلا ترظنف قرب الا سار

 مث ىضت 6-8 دل اذه ريغ دلسالا ها دعل عمتجم ال انأ ين ربخي بار ءلا اذه يرأ تلاق

 يهدنل تك ل نخأ ىلا تحور مث اهدنع تقأف ةفاق الو ةفانع تيق' يام هللاو ير تاق

 تلاقف مكللا تلقف بهذن 3 حامراي كحيو اهخأ ةأىما ىل تلاقف املا 00 مث نيمو

 نم عاشلا لها نم لج تلاق كحيو نع تاقف ةحرابلا ردح> ما تحوز هللاو دق ديرت امو

 تاقدارس برض دق وه اذاف مهلات يضف هيلاتامح دقو اهجوزف ة اهطخم ماشا ن . جءاح اربي لغا

 تاقف اهم 3 بهذف اهلمتحا هنا 3 33 هيلا تدعو هتثدحو هداف هيلا تسلحف

 بسيصت نينمآلا ضهبو انيلع # بوت 5 نأ انتراجأ

 0 ماقأ ام مقم ةم نكلو * حراس ةادغلا تسل تراجأ

 بياص نامزلا بير ىعروبص * ىننافتريد له ينياأست ناف
 نالوآلا نايا امأ اهناعغاب اهدحأف ةدابم ننا اهلع راغأ ةنالثلا تاسالا هذه نيسلا نب ىلع لاق
 رهو دحاو تل قو رشلاب را! امها ىبقلا يال امهف



 م5937 2

 بوعل 2 ذل ل ا 3 0 0 كانا يح

 تت

 بيبل بيبالاو ىببقريطلا اه * تنيف تفاعو فتعأ رف تر
 برع لإ نأ الا نيعيمحج #* هي ىلا مارح كلاَمذ

 بولقهياع دحو نم عطش * كلاه براق اريصض ار 5

 تردف تئجف لاق دليلا اذه ربغ دلب يف عمم نأ الا اب 5 يف تعدو الط يف ترددت هام ا
 امتلسرأف ندا رادلا ىلا ام 6-0 هذه كباس لسغتال كلام لاف اهحوز يتلق ا ماشل ا

 تح املق ىماعأف ءامتذا اتناك ردح مأ تلاقف بابثلا ةيراا جورخ راظت 1 تفقو ينامثأ ١
 كح دق ا نا تنك دق حامراي كيو تلاقفبالا ءارو ردحج مأ

 لوقأ انو تفرصتاف ماقملا اذه 2 كإ يحبنا يناف ك:ريشعىلا فرضنا ةنعاعما تنالكوا .ه

 : اتسسسا عمت 2

 قيرط نح ند انعم2و د د اير

 قيفر لك نود رسم ثريدح * انو ىطلا دانعأ كلل

 هذه مأشلا يلاجرخ نيحلاقو ينجحال هنا يعاشطا ركذ يناثلا ليقثلا نم نحل نيتيبلا نيذه يف

 أرفق امدعت مرودمملاو داعب رو * ارفقم شعلا يذب اممر امح الأ

 ارقص قمح رادلا تنتاام اذا © ىأ اهوا را #
 ارح تردسأ هنود م ىفللا ناك *© ىلا لغ ارا |

 أردب ةلل تفدادص ايرثلا دادع * ىتال 2 ونا طحش اب لبيع

 | رمغلاف نادت نطب يداوغلا ىتساف 3 زاجو تزاح دق رمشلاو
 ارثوامك ديزاال قم لئاسر * اغلب ةره نب ظيغ نم ىبيخ

 انزيصت الق اهتع رضلاامأَف ليسر_ © ركع م ىلا له يرعش تلالأ
 0 ذن ىتنع يف تمذوا دقا ىلع # ردحجح 5 احر ردن كن ناف

 | 25 هنا يعو اهتم عمسال # اهلا نم ثيدحلا تسال قا

 اردغ اط ىلا نالخلا 1 اذا ير نا هللا نم م يحتسال يناو.

 كديضي وهو ةداس الدود زيا يدشت ]لاق كا نع دا اتدح لد( 2 ُْ هد رت

 ريك ريغ روددملا ىلال # ترواح ةيدراصلا 9 1 5

 ربحم تعد لفك نامهسلا هداؤف تاصأ نأ 2 امال



 7 نريبع خضأ هارفذ ىلع 1 ها ممر *لل 2157 7

 .ريقف ءالجحال ينغ ءالج ةديهح دحملهأ ن 8اخ دا

 نط نيديلا يف موكل ياقا ادصقم ىهدلاحرببام ىوطا تءدع

2# 

27 

 يريذعو ةيبش يذ نه كريذع * تمس نأ ىلعتداز امو 0

 تن

 06 روشنب اهدعا ىأق مهد تق #* ةيوم دحولل تام ىلق ناك دقو

 (هفصيو 0 5س دو رح ىلع الا تلحام هللاو ةدايم نا 0 ككحتأ ام تلقف لاق

 ا أ لاق ٍيرملا ) نر ) تءوس م” هلك اذه نالعيشلا هقطناف ريقف ءالجال ىنغ ءالح تلح | ا

 ا م ا اهحوز دنع ردحجح 1 6 لاق ريسهز نإ ٍىسوم يف :”د> لاق رك تريلا ند

 1 ح 1-0 ىفربخأو) (١)(اهوبأتامدقوامتوخا ىلع م نمد هن اهدلوت امو اهحوز تام

 ]| نع تلاو ردحج مأ ينتجرخأ لاق" كلام كحيو هل تلقف ىكسي وهو ةدايم نبا تيقل لاق ىنزملا
 نيباطأ ربرج كمت يق و امدخ وفاهن قاور تلشغّىح تّحر دن اهدنح ل | عفشأف قاطناف ينملكت 3

 ع ' بيق ةدام ع ا 35 تح تمح نأ تنلاقف هيلع جب ار هن مطخ نأ كلي ' قلما ةياللصلا

 - || رايس لاق يسوم لاق ١ ال ءاهارثلاو تك ايساو الو تحف لاق 0 هن قلن نأ كلع ما _ 0
 1| مونم اروح | ملا تهل كلذ رايد اب.كنريجال 3 امأ ىل لاقف اهم 0 اهون رك داك تب

 | ١ اهتسرأ م يتقان 00 ردا لجر نم تيار رام هللاو ال تلاقف'لاجر نم نيرت له ت
 الا اشار يل ت تقلا دقو د تلاد لانك اف ةقانلا دقأ ت تاءح م مهو 1 كاطادب ا أى

 ةعاس اند 3 * لاق همدقم ىلع نيدرر و شارفلا ز< ىلع نيتداسويىل ت>رطو امودمام 0

 نم نارفعزااو ءانحاب ياوطن ءيف بصت يه اذا 0 هنوالخح نم.برلا اهنيدحب ىنةعلت ماكو

 هناتيرد الو ْق هتمقلأام 3 نيب هتحوارؤ ةانق هن 8 سعلا كلذاونم تذ خاف حاقلا نابلأ

 تا راهلا نيح كلظأ دقن كيلع هللا ىلصال ةدايم نيااي لصتالأزو و2 ىل تلاق تح يم“

 كال داي ور حدف اهلك موي رحل ل ةام لدور لوا ف يللا

 يروظن ا مىرا احلل نإ مكح ىنثدح لاقريي ز 1| اند لاق( العلا يف نب يم ء ا رح اشو نب

 لاق لد حرستا" | انأا وه موب أو هل لبق ىهدلا نم يل سم موب رصقأ رخال يبا ةدايم نبا لاق لاق

 ظ د يعو هب تيناف نبل نم سعب 0 تعدي 3 ءانف تسلحف ًارك اب ردحج ادق تق وو
 1 ملا د ز 1 يتحار ىلع حدقلا كاز دن هدد مطقأ نأ تهركو ىدي ىلع هتعضوف

 دازو اذه لثع دنشر نب بوهوم دج ىنثدحو ريمزلا لاق تب رشامو رهظلا ةالص ىنساَفَى

 ايي! ايف هدانا ناد هريخ ف 1

 ريثك رجع دوذمملا يلا *- ترواح ةيدراصلا 0 7

 ش ريح مب تعد يغأ نم نيمهسإ * هداف كاع نال اكل

 ةيريملا ةه.طملا نم هةظفاس ةرابعلا هذه 6



 مر

 ريبع خضن هارثذ ىلع نأك * جرفم بيسءاا لاذ رحب
 ريببه نمط نمطق اطقلا فيز * ىن» ىلا تاسقارلا برب تفلح
 ريتق دن سأرلا د داوس يف الع * ام دعب ةيدراصلا بح داك دق

 روصعو ةمحإ نم يضءام لع « ةلاهط نوك وا اعاد 0

 ريرط داؤفلا يفسد نلقل < ايم هدا ع0
 روشنب اهدعب ىبات مم دقف * ةيوم بحال تام ىلق ناكدقو

 ريقف ني ىنغ ءالح هع دك لأ 2 تاحخا تاج : ةن

 : تيد

 رد>ج ما اهءا اسأإ يدق نيعو * ا لاو يوولال 00 الأ

 2 8 0 #* رطب 0

 ةواح ةباشاذاف اع 2 امم 1 اذا 3 عم ديقم  راخاذ ذاو ضيبو دوسنا أضلا نم ا 2 ل ينو ١

 انتدشنأف 0 كيف تاقام يدفنأ لاَقف انساحو اما ةعارد يف ا 5

 كليات نوح نم كاقلأ ال مسعال * ينناو ءاقلا كلم تنوي 0#

 ل,اخملا ءالبا كيبح ةبايغ * تاجناو كرومأ تراحام كاذ 3

 ليارأ ىذ نم نالفلا لا ثيحي * اهلهأو بانملاب ىلهأ لكلا
 لاخلا تانقان اهم عطقت * اهلصو ا 0 0

 لطابو ق>- لك يداعالا عفرو # اهنيبو ينيب فيصلا روهش تلا

 لواعملا نغط لو. مولب قع * الباقت الل ىلاذحل لوقا

 * اها لائسلا (ع ارك ١
 * اطالد جمس ءاهروال نفصلا نه :

3 

 لصالاصلا كالت ضع نم ةلصاصم

 نئاوطاراضءل ا ةوطلا ست لو
 لئاصالا و يحضلاب !هاع تدرو * اهرشن بال: ةناحخر اك ]ا

 4 لاقخ راسي قلق كلذ 6 ا نب دايس ىل لوي ىتح ال تلاقف كتعارد يجرطاف يموةلط لق 2 0
 هل لاقف اهنم ىلحأ تار حرظف تماقف .ط :لاقف ا تديضقال لعش ا 3 ةدام نب 3

 ىنأ دح لاقريبزلا 0 7 0 قرح ( امج ذسفي اذا كاقفاهيرتشتال تدمحرمشلا ان كلاف |[ 5

 لاقت :أ ( ربحا تلق 00 مهلا راس نيناير نب روظن» نبر انا دبع نب ىدع ىنأ تنب ةريغم 1 ١



 ظ هلوق ةدام نإ اندشنأف سلحم ىرضتلا ريحا نب رخصو ةدايم نباو ىنعمج

 0003706 7 لباق تود نم . كاقلأال معال + ىلاوي ءاقللا كاتم ينوتم :
 | ليح 0 ءازملا نسخ كار 1 رطلا عب ميو تئافلا وحرب ىكملا يحلاهل لاقف رحم هيلعللقأف

 0 تاقف يدع 7 لاق ةدايم نا هنع شرع

 هعفدو هدرت ةيضهب # هعدر اليس ليسا ريد فقداص

 ّ ودع 1 لاق دقو نيتىم رضألاب خطلتأال هللاو ىدع انأأي يللاقف ليسلا رد يوريو

 ّ دجلا يدم ىصقا رخلابابسناكو * هبسنت ناد عفا دحلا وه
 ها جسار رف لاق هركيام عقينأ ةفاخم اهرجزي مربط يأر اذأ ,كوقي ريطلا عب هلوق ريبزلا لاق
 مث انامز ايحاهت اناكو يرضألا 1 آلا هناجابم نيت رم ريما تملا اوف نمي ياو دنحلا نإ
 | ريبزلا انئادح لاق ءالعلا نأ نب مكحلا ( ينربخأف ) مكحلا هملاصف حاصلا هلأسو ةدام نإ 00

 5 3 ينالوملا م'يلغتلا كر ل ديع نع ديشر نب بوهوم ةملسموبأ ين ند لاق دا

 نب مكحلاب ر م ةدامه ان يرضخلا رمعم نإ مكحو ةدايم نبا نيب ءاحبلا 0 كوأ 5

 ا ا نم تاق دو هلع هللا ىلع ى :| ىلصم ىف دشتي وهو رمعم

 رحم قرب نيبو سانكلا نيب # ردعت ملاهن 6 رانا نم

 : : هلوق ىلا يبتنا يتح

 ٠ رحامللا بضيف هب رازملا حضن * اقرا امش ما ىخاصاي

 رقوملا ساهدلا يف دقملا ضمن * ادعصمتإب روهقرأتب دق

 مكحانأ لاق تاأنه هل لاقف هسأر هيلا كح عفرف دشنملا ١ أ كسأر يلا عفرا ةدابم نبا لاقف

 تدع اذامو 0 لاقف رمش م ورأ ف ١ 31 حاب ف تى املا وف لاق يرضخلا رمعم نبا

 كحيو لاق حام اانا لاق تن: نمو مكح هل لاق ت رقوأو تهدأ كنأ تع لاق ىرعش نم

 كسأىف تددحوول هللاو امأ ةدايم امهريخ ن.دلاوهللا 3 كمأ كل تبستناوا كن! نع در 1

 | الماحتمالا اراتمالارببخ تأ مليناف ىراغباو يساهدا اياردواشلا عار كنا ىلا! تشان 1 رج

 كيلخ واو كل ارخ 0 هه و ولف كلموق لاحو كالاح ت 5 نا تودع امو

 معاربا نإ هللا دبع انثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ىم رخل (قيحاو ا نع الا اقره رف

 نبمكح .نيبو ةدابم نبا نب ءاجبلا جاه ام لوأ لاق 0 هدو نب ردع دح لاك سقما
 2 رفطاو لاق براك نب فرط: نب كلام نب ةلعث "نع ةخلس نب شاحب نب ريق نب رمعم

 نا كلا اومسف هدلو جرخ كلذ . هدف اديدش ناك كلام نآل كلذ اوعس سرط نب كلاق

 ' [|وعوو رمح نب ءالعاس نب فا و نب ةحسوع نب ةماس نب ريمس 3

 0 ش مك ناكو هرعش نه 0-5 وا رعش هيلع ضرعل مكح ىلا ةدايم نبا لقأف يل نر ةليصح

 لاق مكحاي امهنلق ناتي ىبحأ دقل هللاو ةدايم ,نبا لاق مث موقلا ةعاج اعيجج ادشنأف امس
 كلا د ها 10 ا ازارم كلذ درر قناتعا دقل ناو لاقق نانيالا يرش نم كتحأام وأ



 لوقتو امنوت نيب مهاست نح لاق نب

 لقعىل سلما ناوسنلا لعانسحو * ةحالم تديزأ عددا هللاوف

 لبع امهفدر ناو افل طرملا ىفو #* ةداغ عردلا يف ىف اهانو 5

 ىرعش يفام وأ لاقف ا دق ةدايم نبا هل لاقف نيتيبلا نيذه ريغأ كجأام 21و 3 هل :

 للا هعش يلاعأ ديحو *# 0 نابر 0 حرب 0

 لاز 0 20 ىث : يأو ل لاف هيف 2 0 0 3 هفسأو 3

 زربف بيحتلا 3 نيبو * 00 دقف 0 2 ناكنم # زحرو ضارق 0 0 3ك دما

 ىلع عني ةيدابلا لهأ نم الحر تء.سو ريزلا لاق فزن دق اضئاغ ازكان هلوقب ديرب ريبزلا لاق |

 زجنريو بيلق نم ةريثك هل 0 ٠
 افيلح اط رحبلا نكي وأ * افي نكت مل نا تركن دق ا

 ينادحو يملا لاق ريبزاالاق اني يحاهللا جاهاملوأ اذهف ةرمض نب ر يمت لاق يملا لاق ريب زلا لق
 ةفلع نب ليقع نب سلمجو ىرضكلا مكحو' ةدامم نس ناك لاق يبراحا ناعيض نب نمح رلا ديعا

 تلضنففةالوم اهم [ه ةيرملا ناسح تى ردم ىلا نوثدح اعيح اوناكو نيلاحتم نيوواحتسا|

 ردحج مأيف لاق دام نتا ناكو اًضعت نيلعو مكسحلا ىلع ةدام نا 5

 اررمص الغ ابع سا ليس * ردحج مآ ىلا له يره
 :ارضح يوللانطس تاضور كلعأو * اهلهأ نلخحي لمع د

 رزخلا نيسعالا أ 2 اهسانط # تعضوو رام | سحوش تدكر اذا ْ

 مك ىلا بسات واهلا وحب ىرضتلا مكحو ليقع نب سام اقف تايالا |

 ارجلاو بلدا الا تيقل الو * ردحجح اغرق نر َ

 أرفص هناطا رودطي الإ دازاا نم نإ هت:ئاخو 1 0 تدداح 3

 ارشثقلا كتباذءتقاذوأ كشك أ * ردحج ما تار لهي رعش تلاد
 ارقد تقتسااه اذا حامر مأ أفق * تاروأذربأ امرت ريسيأ لهو

 ا لاق كاذ نعلس أدسع #* ثد ”داح واحاَقل تضل دق رمغلابو ١

 ليقع نب ةفلع اطاق لب لاقيو ةفلع نب ليقع نب نما لقد |

 ارقصن نك نم ةامرمابرصقي * امنا سفانطلا اهنع اعضت الف 1
 ضرع لاق دواد يلاو طابر نبرب رح ند هنأ نع دام ن عت هيلا هجن هه ع يلع نب يي دانا 1

 8-5 تيب هد لف وأ نه ه4 سل ني ّ يا ةدايم نا 0 9 2 ا



 ا

 76 و 6 ةفاع نواع دقو ىرمضألا مكح ىفو ةدايم نبا هيف لاقو امهنيب ءاحطا سو لاق.

 هعم ريبزلا هوري لو ىحي نب يلع ةياور نم
 ارتس اهنيبجغ ف دكي ملو دح * ةوقشو اسؤب قات مل ةمعنم

 : ةفلع وحم ةداس نبا لاقف اع.> | ولاق

 اركو ذختم ليللب نكحلو * حمي سيل رقصلا نا ايناعا
 . 2 ارسكهموط رخقوفىتلا ليالا اذا * هحاس نيحانملا نيب شرئفمو

 ارقص هل نفاق فاد ةلياو 32 ا ةلل كلعل ارقص كن ناق

 1 : ارش اهنطم 5 تقاحأ از 1 2 لذ لع !هك فشل

 ا راغأ ين » نم لحر 0 تاس اق اع مذ ةفاع نب ليقع نون ناك راغأ ين نم ةفلع أ نأ ديزربلا

 ! دامح ٠ نع هريذ ف ةصاخ ع 3 يد لاقو غم بهدف له لع اه | 1 >حاق اليل اها 1 فاحح هللاَشإ

 م ”-ةيح ن طق نا 0 لاتق ىن نم الحر ناك دابا نب فادح نا دواد بأن د4 8 نع

 ؛ كَ و ند ةآصا يو 1 م مث 3 نا ةفاع هبا 3 يو ةفاع طا ليقع ةأسمعا ىلا ثدع ناكو

 نم ليقع ناكو ا ناي ا 0-1 0 اذ لاش نا نإ تار نب :نصنخلا نك راغأ

 ٌِق عم دابا نب فاح اهنق ل ةيرق يف اهلءحو ةلاهاب امهدو دايو ا نيب اهطل ا || ريغا

 1 انامل فوح نم ليقع ماقو ل.ةع .ىلع ا( لاو تدءتساف كدش اه>رط يت اب ااةتحاف اهات اهنا

 اهنع فاح> سنخو ةبرقلا بص 0 و هف آد تامر ادعو ادد مف اهرظنو ةوشع دقوأف'

 هيقاعل منا الحر لل قع ناكوىلع تارخان رمت بهذو ترب دق يف 00 نا لاف يللاولا يأ و

 هلوق ف اذه فادي نما ليقع ص ةفلع ةدايم نب | ريعذ لاق لانو م رود نءهةعض وأ عصام 5 يبلاولا

 ارقص هل فاف فاحح ةللو ةن هع ةليا كعل ارقص كب ناف

 بك ار 1 تاي رد * هبرأو ين: يرضخلا ب 3ك

 ةفلعل لاقو

 [اة2 وروما تبرشناأ # انوذك نكتال ليقع نااي
 انوندلا َك 00 الهح #* ايطلاتء.شثوديز كوش ند

 وضم قاع هنع مط آو يرضألا مكح نيبو هنب يجاهنلا جاهو هياغ نا ةدايم نبا هثيلي ل مث

 م ةقلع نيدو هيب نا ةئش ىلع ةدايم نبا اب بيشتي نك نأ ردد مأ تنامو لاق ةاحخاهملا ن

 لاقف هل اهاعق رامتع هل لاق لحز يب ند لجر هانأ قح قدصا ْظ هل يعل

 راس ىل_>زاا ىل اهاعن قح * اوقدصدق م وداع كنك اه

 اثري لاقو

 0001 1 لا لام دما تسل رودمما ضم تلح
 لانج تح يدص نمىنغاذامو #* ردح 1 يقان 53 لع

 لوطم ءائع نك رح نلذعءالو * هيمد ةا ند راد توعالف



 (ةز

 0 ىف ض نإ :ةدعاتسا نع مهار 1 نب هللا دع ينادح لاق رهزلا انمدح لاق يلا

 ءاحو اهم .افقاوتف اهم افقاوتمل 5 0 0-5 ةدايم نإ نأ هناا نع هأ 53

 تاو نيت مكح ةفقاوم نم هوعنف ةدايم نبايلا ةرمم نم منا -أ شيرف ند

 اح متم 2 ا اق: ناسللا كد لجعر وهوداتإلا>والآوع اع مشيف هع

 نسب ىلا لى دونما رف هب 1 اءحس ةضراقملا لق هب نءحسال هتفقاو نبل هللاو ا ْ

 0 اقلت وم ًامجس عجس حبي ءصوؤ مالك الوموظنم زدرب نعدلا 2 ف ةدئاق الاثغالاب .وطاعجس ||

 كن دح الو #* اعانم راحال * اعاح ين د>:] #* اعادعس ىن ىتحاش لساوهلوقدملسأ ن م نأالايفاوتلا ||

 * اشاشم كنم نقد الو * اماهدأ كنثهدال * اشماطب كتثطاينئاو * اعايضم بسدعال # اعان د

 ام هنود وهام ىلع هب لدتسل هن ركذ اعإو هلذرو عجسلاش ع نم اذهو * اشاشر كلوب 0 د :

 : لاقف هبزحرو لاقءرك ذ

 هلوأ تنأو مولا: رخلاو * هلبخ كو موالاندعماي ا

 هلشْشي كابا يراحاذا ناك * هلهم اديعب اقامس تيراح 0

 هلذنأو لِجبر ريش تاك هلء نك رز كف ْش

 هايس عزاخلا هلسدا دو ليساو فراس ف

 هلدبي هجأ اذا انوث * هلبرسي هل لارس ملل

 زضتك ثناكول وداعش و.# رمضت تناكاهبناريح ىتلانبااب

 رصتا 2 اذا كَ

 رد لاا سدح لاكيع رطا (ىفيحا ) دس امطقسأ ًادج ةليوط ةريثك زيعارأ امظو.
 جرد ىرضخلا كح نأ رضا ن 4 تمل ند ضع ( ينرخأو ) لاق مهازبا ن د دبع نع

 مكحلاقف هفداصي 5 هنال و هنع بيغت هال امإ هقلب 0 دعوم ريغ ن همقرلاب ةدايم نياءاقل ا

 مهدلا دقعالارارف لثمن رعدلا * مك نم ءاطق رلأ ةداسم نبارف

 مقرلا تح دقو يم ل نا ةارم رقأ يف تحبصأ

 كدا

 ا ا

 ا ل 5 لول ال كر ولا د يب كيفما ع
 4#ر اا 5 0 7

 عج
 1 ا

7 

 0---ك-_0كخك
 ردح "1 تسابإ و وحجم ةدايم نا لاق هباصأ نع هتباور يف قدحسا لاو.

 لباق كود نم كاقلأال عال »# ينناو ءاقللا كنم ينن ولع

 هلوق وهو صع 3 59 انه هك ركذف 0 م تايالا هذه رك يضمدقو

 لئادبلا كالا ن٠ ديدن انإ «رددعج م ان.لسولاثوملاف :

 لئاسرلاتافخمالا دولا نه * اهسبو ىناب ناك مم قع و

 لضانملا ىلا ثيمر د ةدقرول>- نمت متسااذاينإو

 5 ح ١ ل َ -_- 0

 هد دج تح ع جر ص
 0 8 0 دموع

 (1 لاكا مار



 7 لواطأللا روهدلا ماأب نيهر ه« هناف ريصقلا مويلا اذب عت
 يناثلا ليقثاا نم هنحلو محملا ىحم نب لعل نيتييلا نيذه ىف ءانغلا ْ

 - (1)لئاوزلا يمر تعدودق تحبصأف < در لابرلا ار امم 0
 .لصالو تر نيب يماهد تداعو * اهتاعرش نم وهلا سوق تلطعو

 الا ارا طر 1 كم نم لمعي رو تاعربشلا
 '؛ ىلهاك دتشاو نسكلا تان ةررمو- ه8:نزامو رد ند ىف لح اذا

 .فوع نب ةرمو نايبذ نب ةرازف نب يدع ن نب ةباعأ نب ناذول نب ةيوح نب ورمع نب ردب نعي

 ذخأ يناهصالا جرفلا وأ لاق ةليوط يهو ةرا د ةرصو نايبذ نب دعس نبا

 لاَقف رد ماو علا ت تان هلوق يف ةدايم نبا تدب ينع» ىلدوملا قاحسا
 انا ايياقيكل نا 4:14 ديب هب ىو 0

 اا تيب لطب ير لا ناك ةيكتب ذب اولا [دي اوم

 مثاق ريغ ادعاق ايزثلا ىادي * تاوانتو عاش فئاب تسطع
 || دوغ ةديصقلا هذه يفو داجأو نكح دازو هب (؟ر علطضا نقلا داق: راها ناك نما ىردعلو

 1 . لئاضفلالهأناو مين ريغو #* دم طهر ربغ 9 رق اناضف

 . || نعىلع نب نسحلا#ب ( ينربخأو )بمصم نع بوبأنب ناواسنب ىلع ( ينربخأو ) ىلع نب حي لاق
 . || هدرجو اشيرق تاضف تنأةدايم نبال ليممسانب ماشه نب مهاربا لاق لاق بعس»نع ريهذ ن دحأ
 ْش ةدانم نبا لاق ال لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق ءالمعأا ين نس يبرم ) نوح طارح هب رمضف

 لئاضفلا لهأ ناو سم ين ريغو .# دمحم طهر ريغ شب رق اناذف

 نيْؤملا ريمااي تنك ام لاقف هلا ىلعو دع ىلع هللا ىلص البق دع لا: تملك ديزي نب ديلولا لاق

 . || لاققدحدمو روصتما ىلا ةدايم نبا دفو مشاه ينب يلا ةفالخلا لضفأ اءاف لاق كلذ ريغ نكمي هنظأ
 ” 1( ين ردتو ) حي رودنا| لم لاق 00 ا درا دلل لذ فك هلا لح داخل رفح وأ 4ل
 نب ةرعس نب سابعلا ينثذح لاق يحّجا مهاربا نب هللا دبع ىنثدح لاق ريزلا انثدح لاق يمرحلا
 لاق ىرضخلا رمعم نب مكح ةيوار ناكو ىرضخلا ديوس نب ناحير نع ةرهس نب خامش نب دابع

 هموق نم:رفن يف امهنم دحاو لك جرت اهياع نافقاوتي ةءام يهو ءاجنرع ةدايم نباو مكح دعاوت
 يف ءاحطا نم اهب طرف ناكامل مكمل ودع ذئءوب وهو اهكح موي ىرضألا دعا نب رخص لقاو

 ءالؤهأ مكحاي هل لاق هيل املف براحم نب فاخ نب فيرط نب كلام نب نزام ينب نه بوكر
 ةأدح ءامدك الا : ةىص ينب ىلع مه ٌؤامدام هللاوذ كموق هو>و مهو مهاج 8 نم توملل تضع 1

 3 ادغ ينفقاوي نأ هدام نب يندعو دق رطل لاقو هموق در قحلا وه رص لوق نأ مكح ف

 || موقلا ناف زراف يلبإ تدرو اذاف القم كح ناكو ننالارغك ١ رحاد هل لاف هدشانأ ا 0 0

 هلك ىلام ىلع تننأ ناو ماأو رختاف َِ 0 لاحرلا تبقل ناف كدحو تنأو كلع نوعحشيال

 يف لاق هيلع يوق يأ ( ما ءارعأ ت كو تاويرع 00 2 ىش م اب ْ
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 هدعومل فاوب ملو احامر قاب مو ءاح رع ىلع لظف ةمالأو ءاحرع دعوي 0 ا ناحب

 مكح ةافاومو ةدايم نب ريخلاغلب و اهدرو رخص ليإهوحو فرض © ىو < لكم لظو |

 لوشو زحنرب وهو 0 حيصأف هدعإ

 رطفنم بان تاذ ىنص لك * رزيلا راقع ةدايم نباانأ 1
 مث ةديدش ةقش.:هيلع قش هماعطإ ومرح نم ةدايم نب عنصام اهكح غاب املف مطأ ورحت افءاملا ىلعلظو | ١
 ةيرضل الكت هب الا ةنسو بدج ماعماعلا كلذ ناكو ناحير نبديوسل ق3 ةيرضىمح ايفاوثدعب انهن

 ةلزتمو لام تاذ ريبزا| نب بعصم نب ةشاكتل ةالوم ىلع انازنف ذكموي ةدايم نبا انقبسف لاق 1

 دقو ةالوملا دنعنحي انيبف ناحير لاق هنال ىتتي كانه ةالولا ارك كح ناكو لاق ناطلسلا نما

3 
1 

6 

6 

4 5 
0 

| 

 ا
 كب راف 0 ابا ناذه ناحيراب لاف أف عم 5 اهار اماق نارياتش المقأف لامجاو ةعاحش كلا يف َ
 تك ًابحعلاقو مكح ىلع ضبق ي يتح كحاضتيحامرو انوحم البقأف لاقال م اكو تا 1 21 ا

 ههاجب ىلا ىع ا وجر او ةنلاو يذلا 0 اطأ ةادغلا تحصأو طوخ

 حامراينيلسرملا برو امأ مكح هل لاقف ينج ىلادعقف 17 ءاحو مكح بنج ىلا سلج مث * هتكرو |

 كلف ناك نم قو وتحا اك تقسو سال ماظن با تايبأ ينعإ نويلاعجرتو نب مصتعت تلعج تايسأ الو ||

 بر رض نابوثل -- نانو هنتعأو حامرب عر ناك ار ا انياود عذارب انططخا

 كلذ يف اهران عفا ءأر اا دنع انللاذف هضع يلع ىو هضعب عمسأ تيدح يف اذخأو نار لالا

 أ حاورال انددشف ءاشعلا ناك يح اندش نا رظنيي ال هبحاض لع امهم دحاو لك لق نانداخي 3 1

 نء هلتبلط نم ةحاحو كتجاح تيضت دق مكح ةينك تناكو و, عينم | انأ ا مكمل حامر لاققف انلهأ َ

 * َدحاح تدضق هللأو دق د ل نأ ىف سلاح هللا ال كا لماعلا اذه |[ 3

 لحرلا اذه نام دل هن هل لاقف لماعلا ىلا عمرو كري دال م امو هيلا عوجرلا 0 8

 كرضحمبو كدي ىلع كلذ نوي نأ تيدخأف ةلانالو حلصلا لاس انفو لير يناب ام تفرع دق نم ع

 1 حامر ةحاح يسأو هللاو ال لاق كلذ ريغ ةحاح كل لله لاقو هب رض لماع هل امدق لاق |

 ض رعب ال ءاح ع 2 لاقف كت>حاحام ةدا.٠ نبال للءاعلا لاقف نا.فلاب رذتعا واهم ءاطق 2 اهابا أ

 1 دقل هللاوف عينم ما هللا كاز لاقف مكح ىلع حام .ر لبقأف اهإيا ءاعراق افلا

 دحاو لك عدو فارصن الا ىلع ام نعاءاف لاق هلام فصنر ءاجن ع يعرب نين ن“ يوق نم فاد[ 1

 نبا ىلا بكر دق مهضعب د_حوف هموق ىلا ةداي٠ نبا فرصناو نييضار افرصناو هبحاص امهم ||

 هلوق يف مكح > ىلع هيضغتساف 5

 اهننح امول دازالا يهدلا نه *+ ةليل تاذ ةيرجج تلو 0

 لجر ىلا تدمع اومتسس ام ةءاسو عامر كافف هيل نا 1 رفظ نئا مسقأو هدرطأف |[
 ىلا راطف ربخلا مكحلا غاب و هدارطاب مثِجو هيلع مي دعتساف ههجوب تيعرأو هنيبو ىيب ام حلص دق |

 ضم ىفتاق م وما نسحب ال ناكو اقرغ ماشلاب تاع ة ةرحس نب سابعلا 1 ١

 أمف لوس ىلا هيديصق ىف يئاوسلامت يبراحلا لالب نب و هيف حدم ىذلا ههجو وهولاق اهرابتألا 1 :



 2 0 دوسأب حام يق دوا # يريلا . ةارالناكتتتماو

 لاوط مش *.أ ىلا 3 »* هباس دوفولا 0 اذا مرق

 || ترك ذومتيلأو اهيتكما 1 2 د تيروط لاوط نيحار 35 رت تاجقاتم ةدا.هنباو ىرضخا مكحلو

 || لوطيفمرئاسبعوتسي الوامهمدب 3 ادام ضع 0 نم بات هكلا اذه ول العا هالاقأم كم ل ن“ هاعلب 0

 : هل وق ةدايم نب يف 0 هلاقامف

 رصع ن « كرصمل ايقس اهل الوقو نب رفجلاب رادلا اسمح احوع يلياخ

 ردكلا ل[ اطلت يرذ فدحر - مع #3 تيعالات موسر نم يي اذامو

 رختشب اهف هلوق ديح نق

 رضا قر ولا ىلع يثغت انناديعو #١ ادجو موق نادبع تيس !ذا

 ردبلا ةر 5 هسأر يواسي مرقب 5 مورقلاب اوان سانا اذا

 رخفلاو مراكملا ماياو مكيلع * انقلاو ليخلاو داحتالاو ر وغلا :انل

 رمشعلا ىلع ندزي تالبخ مؤالا نم * نطوم لك يف كارزخأ دق م ايف
 .رغثلا ةزوح نع ديعلايماحلا سو * مرامذ يعاح دبعلا نأ نوف
 , رهط ىلع انادح اونان لو اداو> 2 قباس هوسو اوحسم مل نأ نونمو

 ربقلا يف وهو هافد ىلع اوسفشق * مك :رقدن. + تنملا نأ نانو

 رفا طرض أنتن ياهلا 5 #2 0 طرأ 000 مو

 رهظلاب دود تاراحلا ىلا بدي * مكنم دحوي خيشلا 0000

 رد لسانا دما ناو #* كم نءضلابابض تيدي

 م مهمس يتلا كاما هذه نع هل اسحم هلوق أمام ةليوط ةديصش ةدا.م نسل هباحأف

 رقعلا ىلإ اهوب جيتحا ام اذا قل * :ةورذ تاذ اورقعت مل نأ نهنف ٠
 رب٠ لع لخ تخاموب ليخا نك د ةسد نع اودع ِ نأ نع مو

 را حرقلا لشف ا ماج د” مكفوي هيبلا أ وب رضت م نأ نو:هو

 ىربت الو ندر: مملع دو 8 #2 تراحم ويش ل ا نونخمو

 0 ---- اديدع منكل نإ 0 يرخأ نونمو

 رطقلا ن. ماعلافا اطرح اذ اذا ده ؟ءاض تناك :نآضاا نأ نيدو

 .سوماق ها نودزلاو لغباو ليفلاوزيحطا سرفلا ىندوكلاو ند 630
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 رحبلا ةموح هدلج ياض ثيل * مكسب رحبلا ف ناكوا نأ نونمو 220
 اطوا ةدمصق نمهلوق مح ف ةدايم نبا هلاق 1 ا

 اهنعو تالا دبر .ثقلا كحم « ابنس تلاطركولطالا فس 1

 اهونح نحو ىطانش تانغ + برا#< ل وش ام يانا املف

 انش 9 ماوقالا - اذا * اراب ىتع هللا نا”ر ما :

 5 كاذك أ 0

 # 00 ير

 5 كاذو رمح م تراصو 27 براح نام نضل تهأان راك

 اهتحط راطف .اعابنق ”كرحم
 اهنين>امؤا داَدّرأ الارهدلا نم #*

 ع احرلا 8 ةيرضخ تدخلا اذا
 غب

 يمحو
 زج

 ةلل تا ةيرضخ كضلح امو
 تسع

 (اوأ يت هتديصقب هذه نع هبي كح كاقف
 امين مثا ةالقم مؤللا ىلإ * هب كلما هاهنا

 امج ايف رح يف اتصام انآ * هيج ناكتاور -

 اهنج ًامْولذادزاالاهدلا نم < ةلل طقق ةيرج تلح اذ

 انهنرعي صاراالا تك ذ.الو < يتفرع مال اللا

 اموبل ريخم تردال ردلا هب ني نيئضلا ناودع جوزي

 اهالي

 3 1 جة

 امونظ ىت> موتلا ضعب ويمتشل * عام تالناوتع و 5

 اورق لا رس تا 2 مهأ ت6 ا دباذم
 هلام لاف ة نب'لاق بس | . عمسف لاق ديشر نب بوهوم ينثدخ ريبزلا لاق 1 ىئ 1
 مهاربا غاب و لاق هب مهاجماع مهاجمد فقومهتييصل | ع موق قحأ مهو لاق انتيص .وحهي هللا هازخ ||

 برهههمد رذب م بضغف * يشم نم همالالالا ت تاه امو#*لوقي ذاةم يب ءاسن ىف هلوق ماشه ننا 2

 يد > لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نا يم رخلا ( 506 ا تاك مأشلا ىلا زاحملا نمأ]

 تنعأ رخيصاي هل لاَقف ىرضخلا ا نبرخص ةد ايم نبا ىتا لاق يرضألا 3 نمحرلا دعا ٠

 لح نكلو كلغ تعال ل اوال رخص هل لاقف رمعم نب مكحلا كم نبا ىلع ْ

 ةذام نبا لوقديح نمو لعهتس ىداولا ربما ولا ناسا 55 دقل و ىلا ليخي ناكام كيلا | 4
 اهوا ىلا هب ديصق مح يف ّ

 سوح
 هبعالم باشلادبع نمكاكب او * ةقيس كائيع مولا كتقيس دقل

 هللافانأ مانيلا دج دج اذا * يوهلا يبلغيأ ىردأام ةلاوف
 هبحاص للغي تيقال يذلا لش *«ىوطلا باغي ناو باغا عطتساناف

:97 
 م



 0001و

 5 مح ءاحم ىف اف لوي بسني ءانغ تالا ه هذه ىف

 .ش هيجاح دعب مط ن م , مدا ن عا تراك 013 هوا يح لاط دقل

 . هيساح بلا يسمي وأادبأ م + ندا تسلئاوزك مه لاقو

 رملا زيزعلا ديعنب لالح د لاقرب هاا امدح لاق 0 ناحأ ( ةلئوط ةديصق هو

 8 ةدابم نبا ىل لاق لاق ىأ تيب ىف ةداي«نبا تيبار دقو لال_> لاق | نع يدراصلا |؟

 000000000 1 1 2 ىلاوف نم لوم نكو ةفيلخ ا وهو ديزي نب ديلولا ىلأ ءارعشلاو
 . || نارقشاي نارقشل ديزي نب دياولا لاق ءارعشلا تعمتجا | لف ديلولا نم هناكم ىلع هدسحيو ةدايم
 1 هنأ نينمؤملا ريمأاي هيف يملع لاق ةدايم نبا يف كملعام

 ظ بئاج لك نم مؤللا هانأ مثل * البن دربأ هيف يرابب مثل
 هترناك ةشرخ نمزوجما َدَتَع ا نان قلاع ماعلاق نا رةشيفكملعام ةدايم نيااي ديلولا لاقف

 5 2ع ىنع هنغأف اهايإ هتضيقف اهرد سرشعب هزي نأ هيدعو لاق 11 اهدعوو اهرد نادرا ىلع

 ايف كيلا غاب اذه نارقنا نجا ديلولا هل لاقف هرصتها عرف الو هرفتحا لصإب سيلف نينمؤملا
 اهلغو ةحقل ةياع 1 ىريغ اع ءارعشلا تءقأف تعا د ا نارةش رصقف ةمششلا |

 ١ تقر مولا كلذ تلثخناف قيتع سرفو رك رقما جانو

 0000000 021 0 لاك  اينادع ارفط. ةناه قتطعأ

 * برشلا اهنن يور لختلا انك ىوريو
 نلاملاو 1 هاذغبارغلا لم * هقرافه دعح عفاي اهتوسي

 "حص اعانقرف .تاذ ةماهو #* فّئع هل ابوص. يس اذو

 نينا اف حدعةليوط حاكر ا ةديصق نءيهو ةنالثااتاربالا هذهريغهريخ يف ريبزاا ا 5

 : اطوأو اف رط نبذ اهات نو ترك ذو نسحاو اهف داحأ دقو ديزي

 03 ٠ بنط هل نتسمو حايرلا يفاد # اهريغ ءايلعلا رادلا فرعت له

 ش بصتانو ىعرت ل يك د هشام ةوتسم ءاضيبل راد

 يحول ةيطتنم تعاترا اذا فق تصتتنو رعشلا نه بجاخلا ىلا نذالا نييام تاس دبمملا

 بحي هلوح نم ًاقفش اهلقف * ةعيض(هنقلأ لك الونحت

 امف لوش
 |0003 ا سائلا مامأو + انج ديب اطير سائلا تيطأي
 ع وللا ةالخ هع نو اهلعسأ نيح ليش هي ل

 بنش اهماينأ يفو عيجضلا ىلع # ممح تقنوع ام اذا امةق صف

 بامعلاو تيزلا اهبف ليدانقلا لثم * 0 كاوغأ تاك هلتلو

 نرحل و ديبلات الفغم ىوتسا اذا * ةرطممضارقملايذ بوجاهئجدق

 * بر اهفلخ داح مرت اذ * اهعساي ربدلا ناك سيررتسب 0 *



 نيكيلاو داخل نه :طملا ةودو * ةلحفاف املا ىأ ديلولا ىلا 3

 ا * اهعمادم أرفص ةئام ىتطعأ #2 هلوق تلا ا

 ترحل ان واط ةحفن ىلإ ح5 ةق كيا ْ

 بععلا هل ىقلي 3 3 5 اهللطأ تاجاحلا 0 م

 . 0 ا 2 ِض

 بتقلا براغلا مظعب حلي 0 مهطأسأ نالملا ىلع حأ الو

 بالا هب ىخرتس  نيح هلام نع # هعد ل يئامدن 0 7

 بصتعم جاتلاب مهلك ةنالم *« لثم مكل دوي مل كانباو تار

 اويضغناراصبالاو بج اوحلاس وش * مهسوفت تباط اذا ل

 اويلتحاام بغام اذا ةأورلا عداو #* مهلك سانلا ء ءارعش ل

 ودك امو اوباح اهو وي 5 مهحيدم ماوقأ لاق ناو ينا

 * جلف ”ىرمعا يرج 0 يرجأ
 ينئادملا هنأ نسحلاوبأ قرح لو ذا نع قحسا نب دامح انريخأ لاق يلع نب ىحي ( قرخأا 7

 ْن ةرانع ي ١ ميذه دعس نب نامالس ينب ىلوم َنإرتَح لبقأ لاق يرازفلا اص ا يَرَخأ لاق ُئ

 برطضي سل ىر نح هنانع

 نيدوس نب تاون هيلع باغف ادعس نضح ناك ىشيح دبع ميذهو لاق ميذهنب دعس 1
 رغ لاق كععم اذهام هل لاقف ةدايمنبا هيقلف هراتمادق رق هعمو ةماعلا نه ةعاضق نب فاخلا نب رسأ ّ

 هحزاع ةدامم ع نبا هاتف حبر بل هال ل :

 عار بزي ليت م تنأاذإ ع هر كيا ل ا 1١

 نارقةش هل لاق ع

 حا ةوجولا ووش ون ىلإ 8 ..داطانة ه ناك ناف ٠ د
 ءاحب ااسس كلذزاكف اضع رش اوتاكو ا و هلع يحنأو هذ 1 ةدامم نب بضعف || ّ

 نامالسينب ىلومنا رقشو ةدابم نبا.ع.تجا لاق ياكلا ىلع وبأ ينادحو هنأ نعأ دام لاق) امه. 0

 يسحيف ىلث« سولو دبعلا اذه نيب و ينيب ا نسوا دا نبا لاقف ديزي نب ديلولا دنع 1

 نارقشلاقف يبصنم الو ينال الو يسنالوأ]
 ارصقم ينار أم ىرسكو لق ه * قررتع يب ث نبت نك نا ىردعل 0

 ارهعتم دج ل ضرأ نا اهارت < ةورثدقبا نوك ١ نأ
 ارجرج ضع اذا راوخب تءاش * اهذكب راربقلا يوان لئاح ةاد1

 ريب نع ىنيدمل بويأ ىف نع ىلع نب يي انريحأو راكب .نب نم إل ايدخ لذ يرحلا ( ينرخأ )

 نبا نذا اتا لاق رردلادبع نب جوا ىلأ نعدالخ نب ى لاقو ريزعلا ديعنب لالح ينثدح لاق

 املف ةدايمنبال نذإو قودنص يف هلخدأف ةعاضت ىلو٠ نارقش هدنعو ديزي نب ديلولا ىلع ةدايم[|
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 ْ قودتملا حف ا مث هدشني ل نر ةشءاغ هدعتتساو قودنصلا لع ها لحد

 كوهو قحدلا رد اك رده لعجتو نارقش هيلع

 1111 تصنف رح ىلع .* نقب اك ةعاضق نع وك اس
 0 هاا نوع موي لكى 1
 2 تح : و ًاضيأ لاقو 0-

 ْ املاضأ ديرب ةعقلم تح * موضعا قلل رعشأا ادا قا

 املاوبأ تعطقو راكللا هت: *# تنداذا درا أوفقو

 ف اهلايس تقلحدق قفانع اهل. #* يجالاب سرب ا|سعز مهكرتف

 أ هرصخأف 00 ه2 م14 سيل ىلا انه نع نمدك ١ نمؤملا ريمأ ةدايم نبا هل لاقف

 نا : لاق ا” ترح رح دق كنأ ديشأ ديلولا لاقف

1 
|0 
 ا

|| 

| 
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 1 بادب مشاه نإ 1 ةدايم ْن ؛١ ع.تجاو هربخ 2 3 لاق ارد > رج صع اذا راوخ تءاش

 8 َ 7 ةدايم نبا لاَقف هالتعاو 5 نا لاقع زمغف ن ملا يفىأرلا ديدش لاقع ناكو ديزي كب د ولا

 : | حعيسسللا ةياورلاوذ هيف حبضأف 23 00 مالكلا عيباني انردف

 ا 0 هنحم لاقع لاقف
 ا :

 ظ 1 2 ناكوا .حامرلا لطخ م 9 #3 ةلاقم صقن حامرلا غل ءانأ الا

 ا حدقي سيل رئاسرءشو لاوط * نحل م

 ظ حفطت 001 قف مالكلا رو د مولبق نوناعلا ي آلا قرذ دق

 | ِغ اود أو مالكلا ذهاوب ىعأم مو * اوملعف مهدت نم هاوءاع مهو

 | ْ حجب م ماع قواَل سداو د هنودححال لضفلا نيم اسالف

 ١ . نإ 2 لاق 51 نع زبر ع ءاأ ديع نا لالد 2 لاق ريبز ءأا 0 < لاق يد هرخلا ) نا (

 عمد رلا ف هلزني ديلولا ناك عضوم وهو نيرا ديزي 0 ديلولا ك6 ا لاق ةدامم

 .اع ؟تاتاك نو قا :ةمراوصا »+ ياا كرا: ف كرمعل

 امون لل ن +. ياا تان اذا نو ها نيعلا دمر ناك تع

 رسل در سري علا ايقاع 0 تاقؤ انب رق نم تضع كناك ةداي. نرااب ديل ولا للاقف لاق

 ا ينابر ثيح ىبلل ةر<ء 2 ةليل نا لصه يرعش بدل الا

 لجن ىلا بيصخ لحم نم علاطت 23 هم كلر حا يعدل: يلع

 0 ! ىلقع ىف ا 2 6 و #2 يمناع ىلع تطس اع دالاب

 1 ىمش اذاعجاوقزرلا ا * يباح نطاوملا كلت نعتننك ناف

 1 أ ىلانادلو َّت ا ةدام نبالاق ا اهلك اهب يردد لقد ةقان هيام تلق ةمحولا ؟ لاقف

 ُِظ 9 1 | ءوكشا اذاو انأو هللا مهاقس هوةستسأ اذاو مهمسطأ لحو سس هللا | ومعطت كا اذا دع
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 َت ركذف وسل عشسو ةرقلا ةرعمع مم رم ةعيس تاقف كنادلو كو ةدايم نبااب لاقف [ًوامهاك أ

 نينمؤملاريمأو هللا مهاقسو نينمؤملا ريمأو للا مهممطأ دق ةدايم نباي لاقف يلقب ذخأف مهن. كذا[
 تافلتخحم للح 107 رانا وا رلالا تان قلع عبرأف الا نينم وال رتمأو هلأ ماكو ٍ 1

 تلق زاححلا ند نت ممدز مثورت مل ناف مو6يورتس الإ ةححقل ةلام يرأ الف ىتسلا امأو ناول رالا |.

 كيلع هللا اهفلخأ دقف لاقتيملا اهب اند أي وضوعبلا اهب انك أي نوع باحأب انل نشر ريمأ )7

 ١ ىح ( 5 ا ) قيتع سرفو رك 0 ةنام ماعلا كتطعأ املثمهيف كا ماع لك ٍ

 لاتقلا نب ماللس ١/ دبع نع ةبقع نب دادش ىنثدح لاق هسأ نع قع ن  دامح انثدح لاق يلع نبا

 ةيدشن اق لاتقلا نبا اييندشنأ لاَقف ةدام نبا ىئنضراع لق |[ ا

 . لمرلاوةف وتتلا نيب امءارحح صب هللوتنا كه ىردشا كلل الأ

 حلا نلملاب ناحرشلا لسع ؟ + حولا وك اج لا
 لج نأ .ىلع تاما وق © ةماحت ود رهدلا رع ل
 لها هرضا ةائقالا د لع 8 ةباجسو معانا لا

 ىلةءىنكردأن يح ىنعنمطقو * ىمئامت ىلع تطين اهب دالب
 لاق يب اللا رضن نب بيبح / 5 ) هدحو ةدايم نبأ هفرطسا دقو تيبلا اذه ةاورلا ينانآف لاق

 نإ 0 و 5 لح ىندح لاق مهارب ا نب قح-ا ىنتثدح لاق ة 8 1 انثدح

 ةنأعةدانم نبل نقرب نب دولا رم لاق لكلا ىلع يأ ن 51 نع ةيوارلا دامح ن 7-2 نع

 بئارغلا صو دئارطلا نم هل اهوعاتمي نا اودار ل را قا اماف بلك ىفب كك 1 0 الان َ

 ةدام نيا:لاقف دالتلا ارك 0 ءأإ

 ادادترا كتيطعيفاودار ,أ» انك ىلا نأ كد ل 5
 دامت اهدا اه طخأ كفو 40 ىروو تهد اهنا اولاقو ظ 0

 هتياور يف يلع نبى<لاقو اداعح | رفصاهذ قاطنا هل اولاقفدم ظغيفديلولا غل ايس :رشلاو أ اوملعت |[

 تيرس لل نب ديلولا لا ّ

 حاتملا ردقلا هباصأ ةادغ « ديو ىلع فهي الآ 4
 حامسلا دع اذا اهحمسأو * شيرق يتفديلولا يبأ الأ ْ ا ْ

 حاقللا امردب تنخض اذأ * ضيم مظع يذلا اهريحاو ا

 حارقلادب م عوسب ام اسمو * العفنأاو صون تلعف دقل ْش

 انثدح لاقربب زلا انثدحلاق يمرذلا ( را 2 هئاتعةش رط رك ذب مو يداولار مت هيفىنغو يحب لاق 1 َ ١

 ونيصملا كذا كلاف ئانلا وانا تاج نهانا كارد ىزازفلا سرضم نب ريهز نب دمحم |[
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 ءاشع قب رطلاةعراق ىلع ناسلاخ ةدام نإ و 31 6 تاذ انيق لاق هدام اوفاادتق 9 نر وسوةزازف 3

 نامع نب ورمع نب نامع وهو 2 رلا رح اهدحا اداف انيلع افقو تح نيتاحار نافجوي ناك ار اذا: م

 عم انمالك ىضَقنا اماف هرعشب ينالعي ةداي» نبا ناك دقو انل بستناو انيذذ هل ىلوم هع. نافع نبا ]]

 ( يل يناغالا 2 15)



 1 0 ا ا ا

1.4 

 هيف لوي هل ارك ىدشنأف هف كم ةدايم نبا تدع هالومو درعا

 اناا ضراع نوكزاع ه2 ةقةعتج - نم ةحبللا ىلعو
 دقلاو تاقللا يف نوشعي #3 مهاب تحن رغلاكولملايرئو

 يشرقلا هل لاقف بذك أ هريغ يف هّللاو انأ هدحو اذه يفأ ةدايم نبا لاقتب ذك ىثرقلا هل لاقف لاق
 يتح شبرقفالبأل هيلع أرق مث هلوق تعفدو كبرب تر 2ك دقق اعيرق كجبدم يف دير تنث "نا

 ةدامم نبا لاق انراصبأ اناف اءاف امه لحار اكو فارقو ذع ضيمو اهرخآ ىلع ىتأ

 ١ : نيكس ناك فج نشلارق ثعو * هسفن كنم عئام شيرق نيمس

 1 نانس يجاه دق ةدايم نبأ ناك لاق ىلا ثرحلا 00 ع هس ع نع داح نع ىلعنب يحي( انربخأ )

 3 0 دال لاقف ٍلسَأ نب دوس نب ث "0000 ةنهج ليارماع نإ ىبعت ىادح أ نباح نبا

 هام ند لاق امف

 رباح نإ نائسان سبق ا + قا >> تال االالكأ كفل

 سماع نب سمح ىذخىمع ىنقرسو د ليز 1 م اميرك وأ

 ١ اغا مهف لاقو لاق ||

 0 نشرتعا يلرظ . د يحلل ا

 0 : اءاغصلا 1 0 5 ا ل

 دحوف ادب ينأذ صاع نب 0 ءام 0 اراج 0 يح هلالبإ يغش 0 ةدايم نا نا مث لاق

 روصنم نب ملس نم الكر لذ ىلا نع كلاقو هلاك اذه هلبإ اهدعتف ثنسأ دق'ازوحم هف

 3 تدحو ةدايم نبا لاق هيرق اماف يردبال وهو هتفرع دقو كرش. يت> لخدا تلاقو هل تنذأف

 : ال رازإ اهبلعو ىنتلبقتسا مث دل كم دقااط قشااذإو : تلا ّن . ىلع جفن دق ببطلا ِحر

 1 اهنءالبق محضأ ة ةأرماتز رأ ف تناك اذهأ ةنازلا ةذاَس نيااب رانا تلاقو هتئلطأف هب ةرزتؤم يو

 2 : ٍ تلق اك ا تلاقف

 مهبلا نم راغصلا" راث اك اجورف * ةئيز لك ىف تايسيملا يدبتو
 ظ تاق نكلو تلاق اذكهام ٍديساي هللاوال تلق لاق

 مهدلا ةرسسبقملا انك احورف * هنيز لك يف تايسيملا يدبتو
 لوش نيح كلذف اع باش فرصن و

 راب دقوا ا! ران" تيرل: © :يورلاوقوشلا ل عاتج اهفان رام
 راوس يطملاو دصق ريسع ىلع #* هصاصخ نمىلحال اه انس نأك

 3 راوجو انبي . فلحي دمب *# اهلام نيتلمرلا هك

 5 دحاو و "دلل نسجل مث ةم نب مهس ينببأ ءافاد نسمح ون اتناكو دواد وبا لاق

 رعشلا حك 03
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 يراوع ريغ نيفصنلا عمتجمب * ةوسن ةيم نب مهس نم رزاخم 0000

 راوص نويع وأ ءابظ نويع * اهنويع ناك اراكبأ 7 1
 راون نيديلا ءامصع نّتم ىلع # ةبيرق انم يهو اهار 57

 نامل لك قنارا ف ل ءماط * عنمتم أرذ رجح نم عمت

 ىراوض يقلك تانك وذو هع اطاننالا مها ود اراد
 000 نم قاوسلا اهنتسن# ةيدو اف نيتكلا لع 0

 ىرادق هتفتحا تاطشاتملااذأ لوح طش شلسلا قدا
 زآنعو داو نو قا يدنا يرضي ءارضخ ةضورامو

 راحو انمل جود نم تتلاعب © .اططاس لتر كلا حو س1
 رآ ول تعمل افا ةلمع لع * ةمغأ 2 اط تقاس ةنبظ.: 0

 راغو ةعغور ني كرش لع < سلتا تياف ياسا
 راش ةدوملا كنم انا عيب * كلام ةنبا اب ءانسحاي كتيلف ظ
 0 ء ين نب روظنم ةلم 5 لاق ريبزلا انتدح لاق يمرحلا ربخلا اذهب (نيحأود |

 قتحدجم ىلا عاسلان م الفاق تجرخ لاق درب أن ب حامر ينئدح لاق هيبأ نع يروظنملا م : ىرارقلا ||
 مظعلا فارطلاك تدب ىل عفر ةر لانه هطول يف اذكه ةرحلا ماضغأ ضعوا ٠١|

 تاقفدح َ ف امنببللا ىلا ةءرعلا ع نميلو ةرم ىنب توب نم تدب تاقف يم مل مغ هنانشإ 0

 تدبلا ءانش" زار اا لع م3 مل نك رش و مولع رسأف مهن

 ىسلا ةنالق انه تلاق مث نغلا كلل" لسر نم لسروءابلو نها تعدف تاز ىتلزتساو تحولا

 اذاف دعب الو لقاريظن اط قلخلا يفت انا ةعمس اهم 1 ا ةارحعا ىلع تجحرن يحرذخاو قش 35

 00 بعق هل 1 يش ى بوثلا نم هيلع عقوأم اهكر نعاس دقو اعش.ا مه راو نسل كاذابقش' 6

 لئاقلا تنأأ ةثيخلا ةدايم نباي تلاق مث

 مهلا نم ا ران اكاح ورث * هز لك قتانملا ىذا أ
 تاق امنأو طق اذه تاقام يتديساب كادف هللا ىناعح هللاو ال تاقف[]

 مهدلا ةرسيملا 0 احورف #* ةنسز لك يف تاس ىدِمو ' ا

 تلم هلام نب لاق اهو كلام تنب بنيز هل ةيراحال لاش ناكو. لاقأإ

 ذاك نك رانا نات ءالعلا ينأ نب ىمرحلا ( ىنربخأ ) خب رازص زتخ موللازا .ْ املأ * :

 | هم هعأ ةيريط ةيراح هداه نا دز نب ديلولا.يطعأ لاق ينالكلا ديشر نب بوهوم قدح لاذ

 امفلاقو | مةشعف ةمدعلا الولةلماك ةلمح ءانسح حصقتال ||

 ًانوخساداربم تيطعأ دقف # زر اريخ هللا كازج

 انيبرعت مالكلا كنأ ول * يبفن دنع كذلا ام ىلهأ
 ائيوغِس : نيح عزجلا يداوب * اكار ا ةيبظ .كن أك
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 دايو ا ا
 0 هج اك 0 0 لا ا 1

 رباب للا . 11 ا

 1 ]| ةحطنب 0 نب 2 قا تيعش 5- أىثدح لاق رعزلا انتدح لاق يه رشا ) يح (

 : نم لجر اهعمو ةرازت ص ىناءاحو يلع ل ا نبا ىنانأف و ًاعاس ةرازف ىنب ىلع تدرو لاق

 1 | لعد .ةأف ىنجعأ هتيآر املف: لام اموسوم ًاططخم ناكو ًاراج مط ناك بالك نب رفعجىف

 | 0 اذه ولاقف هلثم كف يرأ نأ ينرسيل هنإ اوف اا رسازعا ل كلتو ران
 كنزغال لاقو ينم ب 1 رق ناكو ةدايم 1 يللا ىقصاف لاق نا وهو 0 رفعح ين ند

 5 تنطر داس اي ا عش " يفأ لاقف ىرفعجلا هعمسف هل لقعال فر هناف هءس> نم ىرت ام ت تنأ ين

 ان لاق كمح نبا الو يارشألا 1 0 نم رق هرقأ مل نا ةدامم نب هل لاق كفيض ىرّشال

 00 ل( ىسرطا قرحأ)' هن لع ةدام نب هي دهش ام تكحضق نار
 . || تاداسنمافيرش ناك ىل لاخ ينثدح لاق ىرازفلا حون نب ىلعملا نع يرفنلا ليممسا نب دمت
 : ينءاح 0 للا ادب ىل غرفو ينفحتأو ينم 0 اف ةدايم نب تفض لاق ةرازفىد

 تيا ام اي ا 1 تاوانتف 3 ىنءاح نأ تشن لق 01152 3 هب رمشف هلبإ نيلا نإ : محض حد

 فيضلات اب اعيراهللاوف تنأ يللا د يذل ىل ةحاحالف حامراي كيس> تاقفرخ 1 قاعي

 هللادبع قدح نع تحصم 026 ف ردح لاق ردز |١ اكن لاق ي مرا ) يت ربخأ 1و د 0

 انلقف ارك اهاننظف ةنش لضف يف مكل لهنا لاقف رس شلاهنم ىتاع ةدايعنب اننتأ لاق -بعصم نإ
 ا 0 املف ضعب ىتبو اهضعب برش دق رمح نم ةلضف 5 ةئش اذاف كلذب هطسن تاه هل

 لاق ىريثكلا نمحرلا دبع نب مهارب | دج لاق رب را احا لاقى ل

 امف يتلا رادلا باب لع دح وف : ءاخ لو يف يعدف ةئيدملا ةدايم نيمدق 7 ىرافغلا ةمعأ ىتثادح

 : لوشوهو عجرف لوذخدلا نم مهن وعنك ظطاشلا نيلال :أ نوب رضإ ا 53 ' ةيلول

 ماعلا ىولت ثيح طمش قرافم # تعنق ةيحرص الاتنأر انو

 ملاس وهو اجي نم حيض تاقو * 0 | عاود تكا

 هنادافو ضعب يف ةدايم نبال دياز نع ديلولا لاق لاق قحسا ن رع هيأ نع لعن قم ؟ ارح (

 با واو لوقلا اذهو يرعلاوعوبحلا نيع ةفرط ينافااكال نب قر لاق كاب دع 5 0 هيلع

 ( ىنربخأ ) ليقع رابخأ 17 د دقو اعاستار ةماع نسلقعو ررعلا دع نب رم نأ ناو

 نب نع را دك ىربخأو بءصم ىهم ىنثدح لاق راكب نب ريدا ا ءالعلا يبأ نب يم مرا

 نس نر اعدل لانلعت نارا عا أ ء قحسا نب دامح انئدح لاق
 أمف كلوش يت ولا هيديصقب روصاملا رفعح نأ حدم ةدايم نا نأ تعصم

 حاروهلبإ نم ةقان هلع تلخ لنإ ىلع 3 هلهأ دنع نم جرخ مث حامرلاب سيعلا ائياع تعلط *
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 لاقف كدنع ثنغلا اق تاقف تنعلا ب3!

 مج نهؤام تاقرح الو *«: قءاوصيذ بيص نمآل فاننا 0
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 (؟) ىلحأ ىتنير ثنح ليلو 2 * ةلبل نكي له 0 تنلالأ
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 لحم ىلا سصخ ل2 نم علاطت #3 م14

 ليعلا عرجلاو نامحلا جرعنع #3 ابعابر ىتات ءارفص ةينيود

 لاق *حادق ريغلإ 5 كفه اا 7 انكيمربإ نأ قد نحن شت راو هب انك 3 هاوس ىورو 6

 ذلك اطيبلا ماهسلا ةذذقملاو 1 قيرط ىلع اذهو نوماهسل اهنا نذخا ينا نسل يدادغبلا
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 سشيلافلا

 عبر عابرلا دحاوو اهدالوأ حرطت اهعابر تلت ظ

 لبعف 0 وضع * ةعمح يفك صهدلا نا لهو

 للف كار ني تانبطلا نم .* .اهننأ مارح ال يبل ةللح #

 لك 0 ردن صعد لام مك # اهطعإ عيجضلا لاح اذا ليغ

 3 زد رسما الا كلوقن ,افةلم نب يسع هل لاَقف

 'ء ١ ايلم ةلق مث يموق مئاركح * اهتسدعىلع يأ تمرح دقل

 كشاح تب رمذ دق ةدايم نل ان كك قولا او د 0ك لي -ينب ةمأىملا 1| فاظعافهل تاقف

 لاقو كدضف كد اطل هعادأ اناورئا ران م سأيلا ىلع

 جوز "1 ممامأت طخ ولو * مها نوحكتراموق ر 1

 ةلمح تناك ةيراس ملا اننحنا هريغو بعصمو ىمح ىنثدح لاق ريبزاا انثدح لاق يم را ) قرا (

 باكيق اوسسا دقو دل>و ددع كانه مطوءامت نارك هلع ةللاناوضر نامع ىلاوق نمراسل 1 ١

 ب مهاربا نب يسع هللاَش اهءوقنم لجردنع تناكو لاق باك وذ ملي قو دنهيلأ نب ر راسا للا

 : لوشإ أمفو نار دال ناكوراس

 راسي ىنب فونأت هر نآو #* انكش ثيح هنا انيناتس

 ةنيسح مهلع هتنواعو مهلتاقف ملعأو وه هب موف دع ةدايمنيأ دخوفاموب اهحوز اه ماع لذدف لاق

 كالذيف لاقف ةدايم ن نا تلفأ

 :راوسلا ةءظاك لحما توءص #* مملع ىف ىاعلا ”تلط كفل

 اد 5 | فذ هخلس عطش * بلك وهو يسعترداغ دقو

 قلل كبح 0 ا ا دنع نإ محار | ىنثدح لاق ىحي نب ىلع نب يحي ( انربخأ )

 لاق بانو نب ءالعلا أ نعيودعلا ةريمث نب نمحرلا دنع نك نايغ نع يلغتلا فقد نإ دلاخ

 3 رغب ٍكاكو اهردأ وهو كلملا دنعنب نواس ن دارا ديعل ارئاز ةنيدملا ةداي 1 مدق

 كلضأ كلدا انة م نبا هللاَقف اع :ًاينوغبأف كا نأ معأ ينا هباال دحاولادبع لاقف ليالاف

 هرشأ اذاف ةدحسم تلخدف ريمالا اهم 1 كيلع تمدقلاق .ليب>رشلا اني نم يلعلاق ريمالا اهب . هللا

 هيلع ىف تققو تح لجحر رطع ا ين: داقذا هيف ىش.ًنأ اني هللا وف انلعأو ةنللا هبق نكرو هن. ىشن

 سردي وأ اروبز ولتي م ك1 هن ملكت ىح هنع تالق اف هنسح يئاهلت بأ هيلع يرصب 6 اند

 هراد ىلا هالصم نم جرخ مت وه 0 يككشلا ريمألاب ىكرمن الولف تكس قحاانا راف راذاعإ

 َ هيلع هللا ىلص هللا لوسرنم ةدالو هتلان دق ناو نيتفيللا نيب و نييحلل هنا تريخاف وه نم تاآسف

 تن أثعمت ح١ ناف ةريشملا ناو. لح رلا وشحلا أو حكنملا ف هتباؤذو هنرغ نم عطاس اط و ْ

 نمو دحاولا دنع لاق همالك ةدام نبا ىضت املف دالبلا هركذ باحو دامعلا داس دلو ىلع وهو

 00000000 7 ةدام نأ لاقق نيسان ةمطافدماو نامعنب ورع نب هللادنع نب دم كاذ هرضح
 مسقم وهف هللا ءاضق لكو * مهريغ هللا اهطعي مل ةوبن مهل
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 هلوق هيلع مدق امل د>اولا دنع هب حدم امو ىلع نب يبي لق | 1

 دحاولا دنع ثيغب زاب رصن #* اقمناف عيبرلا ا ناك

 دجام لئامثلا ول جوتمي * ةرومعم تحب مآ سل
 دساللان هنا غرب طواتملالغا م فنك ساس كا

 دهاعمو مل راجل اكام * بزريو قارعلا نيبام كلشي

 دراملا فيس عاعش ا * ام دعب نم اهمهدو اهيلام آ

 بامحأو نأ لوزنل انا لاق ىملسلا ديز نب ديعس ينثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرحلا ( ينربخأ ) 1
 انا يحب سقت ءاينلاو توب ملط ل 1 أر اذاف انث ءام ىلع لال ثالثب رطشلا لق ن0

 انعم وهو انع ءامملا تملقأ املف هلمح انديقو:هلحر انمضوف هيلا انق امثل ءانيأر املف تفرع آل
 لاف مهدحأ زج رافءانف ع الو انل بستن ا لدحرلاو نورت انم ةملغ ماق دعاق 7

 لسع نم منجا نصح رش نم #* للخلا سال ةدايم ثاانأ

 ةدايم نب انأف لاق ةدايم نبا ن لاق رعشلا اذه لآق نم يردأ يحأ ناب لحرا 10 3
 انييقف كم اصف نلع ا ا رسو هديشنب ليلا انع عطقو هرعش نم انالعي تايودربأ نب حامرلا |

 دحسملا نمانف رصنا املف كم ان ا هاقرعو امهفرعف ةرم ىنب نم دموق نم نالجحر هبقلو انكسن

 دقووه اهائاقف ةدامم نبا نانورف نسرملا عع نياحارو نيدوسم نيسرافب ني اذا رظفلا مول

 لاق نيبترملا ىلا رظذ املف زربا ةدايم نبال انلقف اهف ١ انكة مك نانا

 هسرفل هلوش ملس ىف ضعبل ز>ر اذهو لاق * جريمشاي كنايشع ىدحإ *

 جريمشاي كت ايشعىدحإ 03 جسنملا ق وف ةكرلاو لوقا

 نم كيان م كعم ْذحو ىلع نب دوصلا دبع ريمالا حا ةدا نبال اولاقف جرء.شم «يوربو

 لقت لخدف ةودنلا راد باب ىلع انفقو يخيف دحأ ان 0 ا انم هعم جرخ3 جركل تيحأ
 احشوتماسلا هيج وت لعن ليصل لع ل دق رد ابلخدا لاقف جرخ مث نيدوسلا |
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 اكسل 1 تشاخ 6 هتبأ رنيح م وقلا 0

 كلذ 0 0 اقاند 0 د ( *” )هنتم رطأي عرلاو هللوقأ

 || لاققممدبأب 1 0-0 يذلا 1 رك لتقو ندا موف 3 اف مهايخ ورم تح ةبواعم 1 دقو
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 5 ا ا "دا نبلاؤ ةمأ ّن ماا كلع هللأ 2 ل هل لاف لص لا 4 اع م ةدامم

 اف 0 ىلا ةدايم نباةديصق هيف رتفدب اعدو دمصلا دبع كحضف

 اهباقر تخادل امو واو شيرق * هدست ًائيش نأ الا كللل ان
 كلمأم قتعأةدايمنإ لاقف كظيغ غابأ منا اتش م ٍترداغ نا كلمأ ام قتعأ ةدامم نبال لاق من

 لاق اذه تلق تنأأ هل لاق م يل ري اغا رقف لقا م تيس تورقأ د0 5000 ريا

 اة ا اا ا ل كارا نيزا كلع ضقت نأ ةدايم نبااي ثنمأ تنكفأ لاق. من
 دع كح ضف هالحرلوشتف هيمريف ريس وهو شيرق نمزاب هاقاي نأ انما زاملا كلذ ناك نيزانلا

 بييشنب دمصلإ دبع انثدح لاق يباهملا بيبح نب رصن ( نر ك1 هاكف وك اك مث دمصلا
 امملع لعنب نسحلا دأو ضع ةيمأ يب مايأ شا شن ركأ نم لجر:يس ىمهسلا ةفادخ وأ لاق لاق

 الثمتم هبلع ىلا لبقأ ا امل هيلع هربص نم نوبحعي سانلاو تكاس ودو هل ظاغأف ماللسلا

 ةدامم نبا لوشب

 را ينم كلا 21 نإ *  اينأر ةافس نم اهافس كنا
 تدارآ ءاقلا كاذ نع ينفنو: #8 قريبتسا ىتإ اهنأو الق

 حدم لاق مالس نب دمحم نع ةزاحإ ةفيلخ وها( يرحا ) اناوح هيلع در امو الجت يثرقلا ماقف

 دنع هتحاحن هل ماق هنا كلملا دبع نب عمسم ٠ كر ةئدملا ىلع وهو ناماس نب رفعج ةدايم نبا

 نمت لاق عمسم ىب دحأ تلق هللا كمحر تنأ نم ًاريخ هللا كازج لاقف لاق هيلآ اهلصوأو رفعج
 رك سل 0 را مكاو كاف لتاو. نا 10 تاق هللا كافاع نم لاق ةيلعث نب سيق نم تاق
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 لاحتأ ريغ د_# ثارت * مهابأ اوهروىل والا موقلا مه

 لاقم نم مهماع اوكرت امو * ًاعيفر مطلاقملا اوكرت مهو
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 اةممسسسلا

 00 ا ا 7 بد 7 000اأأ#أ#|||| | 1 ]1 ]ذ] 1ذ]|] ذ  ذ ذ ]ذ ذ ذ 5 ذ] 1 ذ ذا
 4 اد نانو 4 7 ا 1

 222 هل 1 د 211 . 4 زوار © 1 :

 : 252 "1 25200 تدم اليوم نب 2

 5 59 / 9 -ي 4 لب 207 1 "7 . ١ يل ل

 (0١) اكل اهران الوا اد ينبال قييح ماخدقو ىولعهل تةقووهو نانا لربات لماكلايفىورو 0

 اها ةرولأم يف ارطاذعرطا نوقلا ترطأ لاق قي يأ هنتم نطأي هلَوق (5) هسرف |00



 هك للي ىئ

 رفعج لاق راج ل ا هركذ يف يوما ثرخلا وبأ لاقو يحي لاق مالس نب دمت نع يدلل أ

 ريمألا اهيأال لاقف نام نب حام 3 كمع نبا كاطعأام 2 كطعأ نا تحنأ ةدامم نال ناماس نباأإ 1
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 لوقت يذلا تنأأ ةدايم نبال ناملس نب رفعج لاق دق
 اهءاضغ أ ستف م2 شي رق بضالو #3 أو.ذغت مل 3 أوضغت نادسأ ين ! 0

 تاق لاق تلق .فيكف لاق تاق اذكهام هللاوال لاق ١
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 اذه دعب لوَش اهف منو مع ف و يف ةدايم نبا اهب وحم ةديصقلا هذهو 0 لاق

 ناماس نب رفعح هل رك د ئذلا تيبلا

 امانرو امعوبرب تيضغ ناو #2 كونخأ مك 0 رقحأو

 ١ مايد ق رطل نأ ىلانأ تلو #خ فدتح يدي ّكأ ىلاام الأ

 اهباح> يرام سنا كيف نواس فاست تاو
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 ناسا ابنه تكد جنوط ةدصت ضو ةداك نيا كغ در سن كنق نب ديس []

 اهماعك يعدن لوشاا طدو يعو ابر # يذلا ةداءهنبا دابعلا بذك 5 دل 0

 اهبايث رظسعب قرمثت لو باذخ # افك نب مل فار راطالا 5 ةثيلارش

 ابهبايتعاو اهمصق .ابرح كل جم * كد ديدانص بنمتت نا حافرا 5
 بمعلا نه امانتعاو ةيبغلا 0 ايبتفا ي يودي | 3

 اماقر عضخ يهو شاف 6 أمنم تعدم اثير سيق تضغاولو ََ

 اياب ءامذعابر 3 هوت ىلع *# ىهشاةصهأو نب حامررحدقل

 اهماضغ ًاسق م2 منأ ةببق #4 هسأر ماوشلاب ح ولع كايخ دقو

 )0 يف يناغالا ) ١6



 « مزاح نبا لتق مايأ يع مو

 * تلتقف اريمتانيقالموب. الو

 اطوحو كيال سقعدتنا 1
 تر انالع سقاسقنا ولو

 ليما ناحتلا ءارمح ردن ملو

 قل ةدايم نبا حامر كب ناف

 ه.,ترصق يوقلازوهومير> يرجح

 نط وملك يف ثايعلا قسن نلف
 ةلذا اسق نا 0 د

 0 نع لعن ى (يقرحأ)

 نب

2 

 د

 دن

2# 

 نإ

 د

 ان

+« 

 نب

 نب

 تدحو , لاق هيبأ

 1 منودوعر هن ةيالث انيلا لّقأ ذا ة ةيشع رصقلا لظ يفمحبلا ىلع وللا لاق هّماع 0 هفرءف دواد

 د ميلثم را مل م>طاب رضاح مط

 عما 0 ناك ىلآ مايأ و

 . اهالكواوعك ترفو ريغ
 امارو اهدعس مك لوخ

 اجباعش اهقيغ مغ ءاونال
 اهءادتح او اهقارشا انل ناكل

 ا( اضناو اهداعضا هتردش
 . اهايش ناك ءرملا باش سبل

 اال ان قركا ما وأ
 اهبارت ضرأب تناب اذا نضي
 انانجا هسلا قارعأ ةمس
 اهبارعالادحلا دنع ليلا نم

 امايس ركل ىضري الف .ماثل

 اا نلئاقلا ا ءاتط
 | 5 نأ يلع هتضرعف ينابيشلا ١ 0 ينأ تانك ف

 رضحالوو ا ]اح سانا نم

 ش تيأرف لاق ة ةنييع ينب نه ةعامج يف وهو نصح نإ ةنينع نب ديعس نإ نانأ لذ اوساج يب > ةقان

 3 نبأ لاقف يريشع 1 ناذهو ةدايم نبا |نأ مهدحأ لاقف موقلا ن م اناقف طق 3م راق لالا لح

 | ةالعسلا رئءح اأأي هذه ةدايم نبا هل لاقف 1 تدب دنع 0 قاطأف ةقاثلا هذه بهذا هني دحال

 !ٍ تاهف ىلب لاق أمف تاقام كي داأ

 0 رفصلا ة ربفم الالث ,بذحمبو * 0 0 ةالعسلا ىلع تدعق

 ْ 1 ىردص اههضت تا>اح لله 4و #* اريضضاحو ءام سانلا ريخ محب

 | ردبىئب يح سائلا رايح تدحو * لئاقل ىداعالا مير ىلع يناذ

 ظ
 رمعقلا بناج نم لظلا هيلين #2 مط س احم اسلحم دعم ريخو

 مدا ىلا يوي ءاملا حان كاذك هنأ نع ؛قورالاام صخأ :

 رفقلادلبلا ارذ اوعرت ناوهام. 2 اورج سا 1 ها مس 10

 يف هلبإتناكو نابأ تب ةدمعو نبا م نبا وهو ةثيعنب ىلع نب ١ هك "0 .ماقلوأ ناكفلق

 : لب الإ هذهيف ضامك 2 موق يدم مويلا" تع ساع لاق ا ةثيمع

 1 يل يرابتت مك مليفا ة 4باييع يبان ةدايان 3 ,|لاقف رخآو رخآ ماقو را لاق نا ماق مل

 0 للا نابأ دنع ماقأف يف ديف ايي 1 15 أ ين وطعت نأ كا نيد 0 ناك اما مكلاومأ يف م 5 .طابش

 ةمرك أ ىهو نطعلا

 يف ىي لاق ةيعابر 1 !رمدع نابأ نال ةقا أمف ةقان ةرمشع عسل حار مث 97 1 رشع ا كييهس
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 لق لحرب لقاح امد متملا ىلع ينا ةننع نب دعس نب نانآ اف رش كالا لاقو

 اماف ضوحلا اذه ِق عرشأ ت تاقف موعد لحرلا دعب لحرلا هدريف ضانحلا يف هتلحار فر

 لاف ةئيلع نب ديعس نب نابأ نب رفعج اذه ليقف ىفلا اذه نم لاق 0

 اريسس ثيح عهقلب ءوس ءابآلا © نكي نمو ن وطالما ل 2

 اريفتي نأ ناديعلا نك يبأ #١ ةيورأ ف تالا دوعلا اف ٍ

 نعال نانذاز الاقف * رمغلا لل يرجي هللا حاحن كاذك * هلوق ن نع دواد اا قلاع قدحسا دق أ[

 اننامد لاق لك نب حا انربخأ ( تناك ثيح ةرمغلا ىلا ءاملإ ريصي (مكهيلا ريصن دد وسلاو هلك

 نب او هرب لف ةملس نب انوا هدام نب | فاض لاق ريب زاأ نب بعصم ينربخأ لاق ىيدلا بوب أ |

 هق لاقق ةماس غ ني تونا لاوخا م ةدام

 لح يفادغاو فورعملا نع لظو * انحأ نبا با, دنع افوقو انالظ

 لصعلااه ذحا ون نع تدل را اذا #« ةماعلاو ىديلا انياع لش 4 ٠0

 داح وهو ةئيدملا ىلو دقو نا حر ةدام نإ ١ مدق لاق 0 ينربخأو ( بويأ وبأ لق ) |[

 كرااو نافطغ نم ه ًادنجو ًاسرح ذخا هل لاقف هْحَأ مهار اذ سخن نب هللادبك نإ ل بط يف[

 لتقق الع أ لقي ملو هلوَش كيتخال نم راذحو كارد مهيطعت ا ديبعلا ءال وه. 0

0 
 ةدايمنيأ لل

 نر ضرع نه ةميشهت اقف نإ 2 ع ا كن سعأ

 . (9) دربو ةيشاح لك عقرو هلأ رت نم طال تلكز
 يددحو ريسع ع تينغأ امو ناز 4 ا 0 حوف

 ىنادح لاو ناو ماا نإ ا ىنبدح لاق رهاط يأن ,دحأ ينثدح لاق حل ) يعاد

 ةيواعم ن نب مج ينب نم ار عار ةدايمنبا ناكلاق ها نع ىدراضلا مثيرملا ىفيبص نب مك

 امف لاقو اع نوعأف هيلع ا اوناكو ديلولا» اال لاق مارح يف نك 0

 فصنو هباوتشن اطو انل »* عب موديلولا مآ اذبح الأ

 فيصمو ي 0 اطو انل *# عبرمو ىددب |

 فرطلف ل نإ اهراز | كنار اننا امأ ةيمازح 5

 فرصأو عقرب امنع لاز اذا * اهذتمقوندوساانوركلا

 فقر نبي يف> جرلا ال 8 تحبو روس وترا

 دج رب الاوكو اع 20 ركش و حو ىلو اذا تبنلا مشملا لضاوةفهظ هليل( 0

 دريءال لم كلان هه ضال 00

 كو.حلاف * در >بالاصالا كوب ىلع * شيرق نم لاحر نءكتيم * لماكلا يف يورو مة : '

 ] لماكلا نم ها كبح ةعاملاو كابح اهدحأو قئارط هيف يذلا ||



 5 0 ل ةداسم نا دودو 5 اهقالطب م اهانأ ت اسالا 000 هه اهحز عم شاملف : لاق ظ

 1 ع اع لطرو لحاف: لاخاو اهذشن قدف امن ل تع امو ةيلجسو ىسن اهل ف اوابغ ض ىعأ من
0 
1 
: 

 هدام نإ الاقل
 مآ زح مط فيدل ويمأ رح #* بالك وب راس ماع انا

 ماعنلا اهب ليقت ناعيقب * رافصرحش مهوب ناك
 ماركلا قا امن وردي الو < انناط نيران ومارح

 ١' ناكر (يدجلامأ 0 اا ازعل يال ذلك ل رامي وهب الاخ ميلعإ تؤاسن مث لاق
 اف لاَقو اولحترا مث مهاقمةدع اهلا ثادع

 د هءحاهمان دق ليللا و ىل رلابهشب * هعمال رتفبال قربل تق ةرأ

 نو

 : هعزاون نينحال تن را نادع 251# تالين نم ١ نص لو

 همطاقيأنلا يذلا لبا جبن لذاو ماوباو لا :ىرخلا نال ايف

 همئاضلا ز 0 انيابح مرصيل # انني نثغلا عضبت بما لعج دقل

 هعاني بدع ناعبقلا درطع * امي لواد1لا يرحب ا ف

 هعطاق تنأ مالت | زيدج يرلا #* ىضغلا ىذب تلاقموبامنم رحل

 0 لاق مهاربا ن ا ينئدح لاق.ىهاط يأ ن 1 تلا ينئادح لاق ع (قررحأ)

 :نطب مهو ةئيلا نب .نم مث نفعج نب كلام ن ؛ ىملسيفإ نه 1 0 ةدانم بأ نا, عدلا
 )ل لق فرذأ نجي نيع تناراواتو هوحوز. نا ا || مهل لاقي

 ايلاع ة ةرتبم نم ا تطعرلا #١ كلام ن يماس لا ىنتعواط ولف :

 ايحاوسلانويعلا لكلا, نيداغي ها يو
 ايسا رام نيقلأ ىلا ورب * هنودزك كم راونلا كهاماذا

 الوهيلا دعي مل مْ هحدم:ناك دقو ليلا ةفالخ نه ردص ىف ةدايم ناتام مهار ا ن دحأ لاق

 مظدب او ةلقو ءارع كلا عادم يف هتنغر ةلق نه هغاب الل ه>دم

 م7 ةسدتو ئزتملا نينح رابخا هجم

 1 2 نم هنا ليقو مت نم نييدابملا نه هنأ ليقف هبسذ يف فلتخييريملا عولب نب نينحا

 0 موق اان اك ندكو طار ينب يف اولزنف مدنطو سيدح ن ماوقب موف ن م هنأ ليقو ا

 2 ةريخان 1 ناكو ة ه4.هدقتم 0 ةهديص 100 نمالجل ان الكرك انعاش ناكو تك نأ

 اب هلزئمو ةريلا فصي لئاقلا وهو اينارصن ناكو اهري_غو ماشلا يل لامجا
 ٠

 تتسسوض

 فيتا قفلاالاوشامو تيا: يلزنمو .نينحانأ
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 فراغأو  ةران ةيعزتم ه6 ةيطاب.رفث ساكلاب | عرقأ
 فن1 اهوارقتد وهم * اني راها رك ايفر رترل

 نع ةوقش ينذغت ١ د بصخ ىلزنمو ضع ش ثدعلاو

 د ١
0 

 فرفح هيف تل رمأو مد سا نذل يرام مضطرا نا |

ِ أ
َ 

 تبنعق أ نع هيور نب يت سلا» 1ا نم أو يحيل لوم واد نب ايس نع ماك

 ل ماش 00 اف إب 0 1 ا اا ننح ١

 ني ةييوع ةةعانأ مر هرمز هليدعو لج ىلك لك يف لمح برسأت نينح ليقف اذه نم 2

 للطلاو تا الانف ا ع وكلا روطي سال ١ ظ
 لاخلا لقيصلا نوفح 2 ىلع حولتا.ح حولي ا

 نينح ىلا بسني ليقث فيفخ ه4 تي ارتكم نع رضتبلاب لقت يفان نيل .تودعلا ل ا

 يأ نع هداج ف قيل ارك دو ةاغر ا زالو رامد ىف جاع ماثه هل سما لاق هريغ ىلإو ًاضيا ||

 اماشثه ع هنأ باطخلا |

1 

 0 / ٠١
 . >ااس# ل

 هك سوص
 أراث. ءامسا "ناو نيتك راب ترصراله حاص

 ارامدقوب ملو كلم ذيعل تبش انهوم

 اناطتنا قبلا اذان وما ىف. 'قزرلا لخاتكا

 ءسنه لصولاينت 8 4

 نبا .ةيبن و قحسا نع يطسولا يرجي. ىف ةياسلاب لقت ىلا عرس نبال ءاتنلاو ح١ ريعلا | ١
 ] لمر فيفخ كل امل هيف يعاشطلا لاقو امهسنجم ملو كلام نان هيف سنوي لاقو ضيرغلا ىلا ىكملا نا

 تن أ نان + لبق قحسا لاقو راند ىئاع هل سا فنحالا نم لزت تح هدايعتسا ماشه لزي م لاق 4

 ابنا تأ يأ لاقف هلع تينأالا رات لورا ادالو الم ميركل تكرتام ةئس نيسخح ذ ذنم ينذآ 1

 3 حي نب نيسل-أ ( ينربخحأ ) ندا اهب ىلغأ نا ينن ومولقأ سانلا نيب ابها سانا
 ير ادب قرح او يتفا سد ضان عسل هنأ نع ق>حسا نب داح انثدح الاق ديم 0

 أراسصق انأناو يدق

 خيش ينادح لاق بعصم ىم ىنثدح لاق راكب نب ريزلا انثدح الق رصن.نب بيجو ءءالعلا نأ نأ |
 نسأرلا ضيبأأ م خيش ؟ لقا ذاع سو د ولا م أ حاطب ال! ايل انا لاق سيرش هل لاق نكمل ظ

 هلارسشتاف قس سو يبأ تنين لاّقف هبا ما هتلغل م اضايب د وها ىردن ام ءايهش ةلعب ىلع ةيحللاو 1

 ينغي عفدن | 2 ةهحوو هتاغس انليقتسا م م يدوم 1 تنب نم لظلا لأ يهحا يح ىذف ا يلا: 1

 ا



 ا ال ا مكر "جب 4 نضل 1 ا ان ل 0 ب 24 2 نياق

 قاب اش ع ل ا 0
 ١ 00 7 0 ١ اي

1-6 1 30 1 

000 

  باكستلا ةريثك عومد نم * بارسأ ةعمدب ينيدعسأ
 "العاب نلوم امركم« ينوالرت دق تاضملا لهاا

 بانإ ند ةتيم ىقاذ نملام # انيشتملع دفو ينوقراف

 بابسلا فص نم لخا ايلاو --ئ 0 عزج عزا اا ونكس

 كر داما :لركر قداح نم نوحملا كاذبك

 ( تاعو : 0000 #* )١( اناثملل اوعاتن تدب لهأ

 ْ يباوحأ ىنامواد رف ترص * مهلعو مهد هب لولا لق“

 ]| يرحب ةبابسلاب لوأ ليقث ديسمل ءانغلاو يمهسلا ةءادوىنأن ب بلطملا نب ريثك نأ ني رتكلا رمعلا
 ١ لج رلا فرم مث لاق ةبذاد رخ نبا نعيطسولاب للرقث يناث يعارخلا لك ابد ىنأ نأ نر اطرلا
 ]| .يرك أ لاج لحر 0 0 ن نينحانأ لاةؤوه نم ءكأف انك ردأ َو> هانعذق بهذو هتاغب

 نينحناك لاق ينئادملا نع ينأىلع تارق دامس لاق لاق 2 نإ نيس( 0 ) يضم مث لب لا

 | نايتفلا توب ل نيحايرلا لمح اذا ناكف تارحيتلا لمعيف افيطل ناكو ة ةريحلاب ةبك افلا لمحي امالغ

 " || هتوالحو هدق نسحو هتفاشرا هاو رشا ىلإ نيبراعلا) نانقلا هباحاو ةقوكلا لجأ راسانمو

 ءائغلا عمسإ ناكف مط فخو ممدنع ماقأو هولحتسا هحور ةفخو
 ١ ]|| هعمتسو هيلا ىغصإو هم رعشيو

 1 ناكو سانا ا ناو هنم أدش تح هعمس 1 'ىش يف هب عفتني داكي الف هيلا ءاغصالا ليطيو

 | ًاغام هنم خاب و هيف رهمو ءانغلاب رهشو هترششعو هنم عامسالاو هءانغ اوهتشاو توصلا نسح اعوبطم

 || ىاتا راعشاف اا قرا لع نخب ىدا ولا م كح يلاويداولا دواد نبرمع يللا ٍلحر مث رد

 ١ ةفوكلا ىلا د نبا دقو مرصع ينهيلع يلو: ساقد ريغ قأ رعلاب ن نكي لو ا كو ةعنصلا داحأف

 || وه طقسف دليلا ىلع يلوتسو هنولحتسف سانلا هفرعب نا ينشن هفرعي ناك دقو انين> هريخ غلبف

 فرصناو اهذت ةلحاعرانيد ةنامسح هذ لاق رانيد ملا لاق. قارا نع كنف كتم هل لاقث
 انثدح الاق نيسحلا نب سيعو يمع ( ىنربخ ا ماو اهدخ انوار ءلا يلا. د وعنال كن أيل فلحاو

 نب درس انو ةقاحلا مدق زر نإ ناك لاق ليء.سا نب مهاربا نب دمحأ نع ينئادملا بوبأ وبأ
 07 نينح هربخ غلبو ةريعلا ىلا جرد دقو هفداصف ءانغلا عمس و بأ ريشلا برش هنأ هغلب دقو ناورم

 : 0 يناغالا دبح نم يناثلا قتلا نموهو مهار ا !اقدن آل ز رحم نبا ءانغف هاعد يت َج>هل نطلق عولب نبا

 ادوقعلاز ازتءالاحضاو ىلع * همظن يف دج ربزلا رحو

 ديرقلا هش ترا طاقو د هرد هن وقأي لصف

 ١ يور 0 0 0 0 عوقولا عب ا 10 ينال ءايلاب 06 اونا هلوق 0



 هده لاقث ران للا لاق د نم كسفن كتنم ؟نينح هل لاقف هريحو هل اها ّ

 0 ًابحاصم ض» اوىل قارعلاءدو كنأديوكتدوع يف كتفشاو ةلحاع صاح را ||

 فرصناو اهذخأف ا ةولا ىلع رؤي الو كولملا ةرمشع ب بحي ال ٌةمطا ريغضز رحم نإ نك

 ضم يلا تحرخ لاق نحت ن ء ءانغلاب ا عا ضع ينثدح نأ لاق هريخ يف دا ( لقو» | 1 ء

 ع اوت افمهنم ةعامح هفاذاق هتلخ دفاهدحأىلا تتفاوحبص أ اذا اهب ن وعمتج مهلاف كانا || كيلع يل ليقف نوهءتجي نبأو ناتفلا نع تلا ايش ةثم ديفتسا نس دارو ٠ بسكلا سمتلا| |
١ 
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 انك ًافم اعطلاب اننا اندفاع اف مهدح زن ىلا يف أويهذفمهعمتحر >و او-رخمثب ير 5 قأممرخأو

 تدناقادوع اوناههيركل انأتلق كلذبانل نمواولاق كتفي نغم ىف ل لهمط تاقف انب رشف بارم كاباثتأو

 لقت تاقف هب اورسالو ىانغل اوهكفال ناطيحال تدنغ امن كف دعم داع ىنأ تاده ىف تأدتباف هنإ أ
 د
 مي

3 
 تدنغو *يثالك ث دنع وه اذاو ضب رغلاءانغيف تازخ ان ره ذمة بومصوهتدش والم ةلكلل ءانغ مولع || 07
 موقلا نه ََك رغ مئاوبشي نأ ُّق تديحاوا ّك م قاغالاو كح جازهأو حرس نبا فئافخا 0

 2 م ةحبضف هبذم يفي موا عطكأم ىنأ | رآ يسفنىفتلقف انءاحدق هينمإبأ تيلنولوقي اواجودحأ 7

 ٌْ اوماوف وف لامح هب : نأ أ نافخ هيلع خيش وه اذاو هبنم وبأءاجذاكلذك ن 2 انيف اهباثمطق دعا 5

 1 حي سلو زاسادتا هوةسو ماعطلا هل اومدقو انماع تال أ ةيمم انأأي اولاقوهياع اوماسو هبلا اعيمج | 1

 ينأب عقد: مثدوعلا ذخاف هم افوذ 55 ينالك تر َىَح

 ةيسدملا كار ىلع . ىتدنال 0 هم ساب ي ريعاف ردبلا ب ٍرط ا

 انبه مث ىسش ىف تلققف ءانغاا نم اذه وحن ف دحا 2 م نوبرشيو نوبرطيو نونا موقلا ليقأف 1

 نع ارا ققان ىلع 1 تددش نما ملف ةدلم || هذه 8 تيسمأال الات نحلم نكل 1

 تاقو ة ه ريما ىلااه> وتم تاحرو بارشا ١

 نينصلاو ريدا نكد 4ق انلا ىف 0 ىرعش تبل 1

 نون نه ةمطقو الوشو نب قاقر زيخو ةركح راق

 تكتم ةلالع د 83 انلانماهاوسا دازىفبأ تسل ْش

 لور ءاق 0 اداسإو #* اقحعس تاق ًاناس 5 اذاق

 راجافع ف عكو هب انربخأو هسبأ ن ء اداح نع ىح نب نيا ديزم نب دج قرشا 0

 هعامس وهو دائسالا جردأأ يردا الف قحسا يل لاقو لاقف هَ نَع 0 نب دامس نع اهاورا ظ 1:

 فا ءلاب ءانغلا مر> ىرسقلا هللأ دنغ ندلاخنأ 5س 5 نأ اكو قدس ا( لاق ( الس مدرك ذ ا 3

 للا حاص ا لاقف هباس تح دوع هعمو ناسيا لخدف هيلع لوخدلا ْق مو سانلل ند 3 هل يف

 كتعانص امو لاف ممويف كاد رضا ريم الإ اهمر طش يلابغ ىلع امم درغأ ةعاذ اسد 4 تناك ريم الا 7

 ىنغو هراتوأ كرم ىنغ دلاخ هل لاقفاذه لاقو هدوع ن 0 )5 3

 روكا اريل تاكو عدلا يس سا



 100 ا
 ١ . 10 22 2200 ا 7

  54خف اضم لا ١ : 0 +
 - هيوم 0

 ١ 0 رورتفم لهاج 00 5 ايآلا 000 0000 /

 5 يعد اذا ناكف ا الو 0 نسلاجت الف ةصاخ ني كل كلذ دق لاقو دلاخ 35 لاق

 مس دي نإ 3 وكلا هرمز 5 لخد 5 ال هل ليفاذ اف ديزعم وأ هيفس كف

 ااا را كان وأ 6 كبح دنع 0 0 نذو لاه : ل

 عنب هللا عع يدعنب ميطا انربخأ لاق .يلهابلا زرانب تنعق انثدح لاق ركل فانحلا

 دح

 | ش
 || ميلا نع هب ا نع دامح نع ىحي ني نيس والي نم بدمج رتلاو اعيمح . ىيعشلا نع دلاجم .نعو

 ا ىلع تاكح ةفوكلا ناورم نيش ىو امل لاق. يب ءقلا ٠ نخاع ام ا دبع نع ئدع نإ

 | األ ىلع ىل نذأتسا هل تلقف س ااح نيعأ ماس لل نيعأ هجحاحو ةيشع هتاف هملااظم

 : ع ثدح دقف مذ كالخو ةيلطأ تلقت اهعم هيلا لصت. كن امام لاح يلع وه ور ا انأأي يل لاقف

 3 اباصوأ يتح ةعقريف كتجاح ب ك1 كلي ال لفن ةف يمشعلاب ساحيال ناكو هيلا .هئاها.نم يلدب ال

 ا يل نذأف هل ندا هم منح نك نمغلا 1 اهرهظ ىلع عيقوتلا جرخ ناكل اقةعقر تذت 0 هيلا

 .(| كاقصلا ةدشنم اماق موقتةءالمو ءارفصةقيقر ةلالغهيلع ناو ص نب رمشب اذاف اخدف لحدا كافف

 01 ناب .اذاو ءاقرو نب باتعن , دلاخهراسإ ىلعو يار نب همر ع هنيع ىلعوناحر نست ا ةسار ىلعو

 | كريغ ناكول ورم اب اي لاق مث برق ةوبحرو مالسلا ىلع درذتملسف هدوع هعما عولب نإ نينحهيدب

 35 كعم لوذ>دلاو كنن» ىرأامنكل ريسلا كل ىدنعريو الا 5 تاقف: لاخلا ءنهع هل نذا. م

 هراعو هرجتح يف هدوعونينح ىلا .تفنلا مث كب :نظلا كاذك لاقف ينلوتام ىلع ركشلاو لحال

 اي هلأ تاقف ىلع مف نابمكم 2 ناو 0 > ةشلمو نوكشخ نحنا لاقو قرح كدح ءاش

 هباحصال رشب لاقف داحاف برضو لعفف م 1 را و اويارلا قرد |تلقف واع انآ رمح لاقف سمكا نأ

 تاةفريز || قزح كل عقو نبأ نم 0 لبقأ مثل لك يف هل نذا نأ ىلع يتاومولت

 اذه تاقف انينح ع نأ نش لاقف هلك كاته» تننظ م سمالا-ناف.كاقف كانه ملا نأ :تييط

 3 تو هتعدو 5 30 هل رهأو براعف داحأق نينح> ينغو كرددعذو هفرعأال بكف انساعأ ةطل

 ىخ مداخل عم َتهَمُف ديا ةرضعو مهرد فقالا ةزشف لحر 1 هيف تئحام هل ١ ت ع نا دعب

 نب دم .نع 2 يوكشلا دعس يبأ طخ ريخلا اذ_ه.تدحو دقو تفرصناو هتم كلذ تف

 لخدملا اذه يعشلا هيلع لخد موب نأو مني رمشب دنع ناكهنا ةدح نغ اة نع يعور ناهع

 5 هاتع.عوأب نب نيس ل

 ' اوركبو حاوزال اندعتا اولقو * ا د مهري فو متتك

 قىعو .يطسولات لمر ةيولعل .ءانغلاو فنحالا نب سابغال اا مه نال حبيل 0 لوقلا دعو

 1 ا 0 لاق لاق ىي نب نيسكلا ) ا ( هللا يذل لضفلا يبأ ن * اورخنس لاقف هيف ناو

 ظ 1 د ل ارق نامت ىتديش ىتاكلا هلا ديع وبألاقو ينأ ىلع تأر ةةديدا نبا
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 اهلهأ نم لجو هل لاقف ةبمأ ىنب مايأ يفةريخلا مي ةفوكلا ةالو نضس ناكو لاف اور 00
 ةحصل لاق حدك اذاعو لاق مالسالاو ةيلهاجلا يف لثملا برضب اهب ةدلب ع ايرط القاع ناكو

 ريو ريو ناتسرو ةيدابو ليحو لهس فاظلاو فال حاصأ اهرهاظ ةهزو اهئام تال

 ااقبامرد و واقتم تدك افخعملل كحلصا دق و مهاوثمو مهنكسمو مهرارمو كولملا لحم

 نوم تئشام عدا مثيلا ريصت نأب تلق لضفلا نم هب !هفصوام فرن نكت لاقارش كتراصأف أ ا
 لعفأ تلق كل اوق نم جرخاو امر عنصاف لاق هيف ةريخلا كب ز زوحأال هللاوذ شيعلا تاذل 7
 ىراب وبار اي ماعنو ءايظ نم اهش>و نم ديصامو اركمسو اهزيخ ن ييسر 6 ل 0

 ةفيرظع اشأ نشرفلا نما د نكد مةرلع يدلحار اهنا يف اهرمحو اطالق يف اهءام مهاقسو 3

 مهمغل ؤاؤالا ماك فئاصوو مدخ نم اهنادلوءو اهيدلوم نم الا ادع الو 0 مط مدخل مو

 اهز واح 5 ناذمه ىثعأو مهرعاش ديز نب يدع ره يف هاو نينح مهانغ م * اهاهأ ةغلاأ]

 ”ىش ىلع تنعتس ا ىتيار لع هلا ل مث اهبك اوفب اوبرش دقو اهرمح ىلع مهلقنو امنيحابرب مهايحو 0

 0 و هللاوال لاق ةريخلا يفام ريثإ تعمسو تمءشو تشرتفاو تب رش و كلي 1 3 اما

 قحسا ( لاق ) د ْق 0 هللأ كرايف هتنمضت ام جوراو هل هن رمد كا هيرصنو كدإب ةفص 8

 نب ديزو سيدابع مط لاي نييردسلا نم ًارفن الا نينح يوس ءانغلا يف روك ذم ةريخلاب نك 1و | >>
 ىلا وهو نضتلاو جزهلا نيب. ةريدكا ءانغ نوتشب اوناكو ةمحح نب كلامو فك 0 ٍسيلطلا

 ندا اال ل اس لودحفلا قاعأ ند سب هناو هطوقسل ًائيش هنم اورذي مو برقأ دعا
 نع هربخ يف عب 5و لاقو دعس يبأ نبهللا دنع ن ىم هب 3 ةمح نت كلا 1 ءالؤد |[

 لاق تدنح نب 0 سس ناماس 50 دلعا نأ رش ىنثدح لاق يرازفلا رح 000 5 قدحسأ

 م نم هنأ اه ليقو لاق سيد> نه هنا لاقي 0 نياس عبسو ةنش هلاك عولب نب نينح شاع ٍ

 يفالدصصلا 0 نناوضر (ي رح 0 ترا ْى نم هلاوذلاو ىدايع هنأ 46و وهناكو

 يف ديشرلا عم تنك لاف ىدرلا نب مهاربا قدسا ماد ل مهاربا نب فسوي انثدح لاق

 ةدع ينانغف خ خيش وهو عولب نبنين> نبا نبا نوع ينانأف ىدايعلا نوع ىلع |مف 0 يتلا ةنسأا

 قراشال ناك هنأالا ةوؤاخلا لدقءلا ط وشم ناك خيشلا نال 0 اف.دل تاوصأ

 حرس نا تود يباتعف هنم غرش ى عادا كوصلا 0

 مصعملاو هتنأر ةلق نيبام #* هئشش ءابسلا زج هتك

 امو توصلا اذه يف تخس> ا دقل هل تلقف هنم هتعمس امت ا ا نه هتعمس يلا ركذأ افا

 نايرقلاو بياصلاو خسشلا يل لاتف كلذ نم بححأل يناو كديب يناذأ نمالو كدت 0
 و هلا يمع سفن ىلع يأ, نا. داك دقلو يدل بادرش قو ان رم ىف الا توصلا اذه عنصام |
 كر ينأف واسد ةناما هعمو ةريخلا مدقإ حيرس نب هللا ديمع نأ 0 :”دح لاقف كلذ يف ريا 0

 ةري ا بيط ينغأب 3 لهأ قم * زاحتملا لغات م لحر انأ لاقو ةفركلا ١ ناو ئيرش ةيالو فا

 علا اذه 2 كما 525 نس>-و اهرمح ةدوحو

 ١( يف قاغألا 2 9



 ل لا
 : ا حس

 ل وهدي لتاخ 2 * قح ىهدلا تانناح ىنتنح

 1 12 لآ ًاديقم تسلو * ىناويرهبسح وطلاب يرق
 | || ىدج هلأسف يلم ىلا فرصناو دنت يت > رشاءتنو كدنعو كم ا ل كا د كر
 5 كلو كيلع كلام رفوم لاقو هنم 0 ذخأف موز ينب ل ىمتاو |مهريغف هيلو ةمسأ نع

 ]| اندرو مهملا كانزهج كدلب ىلا كسفن كتعد اذاف اندنعماقمال ت تطشنام كلثم هيلا جاتماملك اندنع
 1| نازيش اندنع ثكف اهف درفني نك اواذ هتكسأو انتئح نا كدع تام انفاخأو كلام كيلع

 و مدي يف ناورم نب رشثإ راد نم يدح فرصنأ يت ىنذي هنا ا نم دا 52007 يددح مليا

 3 بات راف قلع بحوف ا 0 د تادلزأ تكف اا 1 باب ىلا راصق ةريهاظلا مايق عم 4

 اعراوخ ل و هز مف د مركلا لّزاتَم ىلا راصف رعاه مو هل حّشي م بايلا قدو كلذب

 هتنبا لتقيل رادلا لخدو هفيس ىضتناف 000 حرس قس قاد مرا اف ىلا رادلا نيبام ا

 ءطولا ميت توكبلاب هيلا نيموي نهو بادرسلا 0 ًافوقو امراوحو ةكااعأر اهاخد املف |[

 5 هدي نم فيسلا يتلف توملا اذهب حرس نبا مرن عمس نأ ىلا هلخادت ١١ نمتراشا ىلا تفنلي يف

 أ اتينا كئادف تاءج يحي أ ىرللو تلا كلو ءار نوكي نأ ريغ نم هقرع دقؤهن جاصو
 ةناهلعو رائد 2 كعمو الا اهنم تح رخال حيسملا قحوف انتريح ىف اندنع اهقفتتل رايد هاا

 ناك ام فالخي هيقلو هب بحرو هقناعف هيلا لخد مث كعم هن تحف يوس رائد هالك رائد

 || ناورمم نب رششب ىلا هعم راصف تقولا كلذ يف هغاص هنا هريخأف توصلا اذه نع هلأسو هب هاقأي
 | |١ ىدج هيلع ذر جورخخلا دار أ اءاف اهاثع كلذ دعب هلصو مث هلو مهرد فلا ةريدق هل دوت
 لأ دقو هلهأ ىلا جرس نبا ع حرو ةريخا ىلا 0 نم اهققنأ حلا هتقفن رادقع هلدوو هزه>و هلام

 7 || دعس ىنأ نب هللا دبع ينثدح لاق 0 نرخ ( د 3 هدا انك نه عيج ذخأ

 تا ىريخلا نينح نب دع اح لاتمها د.ع انيدح لاق يثرالا د#ت نب ناسح ىنثدح لاق

 حرس نبا زاحإا نيذلاو قارعلاب هد>و وهو زاحألاب ةنالث رفن ةعب زد رصَع يف نونغملا
 رعشلا اذه يف ىنغ دق انينح يدح نإ مهغابي ناكف ديعهو ضارغلاو

 بالا بيشملا مذنع تففكو * بهاذلا بابشلا ىلع تيكب اله
 . برا دل“ ليان نم نم * مميةس نيفوسم برو اذه

 11025 تاذ نما #  ميحصن ةرحاصس لع اوركب
 بهار ةسينك يف حبص ليدتق * اماكح ندلا لسعر

 ٠ .نحو قارعلاب خأانل انم رش ةعان 0 ايندلا يفام اولاقو يدج نما او ؟ اذه اومسجلف لاق
 هلدحو تناوةنالع نحن نولوهب اويتكوةقفن هل اوهحووديلا اويكف ةرازتسلا ل و ةروؤرتلا زاجل

 مف هنوقلتي اودرشل هريذ مه ءلب ةئيدملا نم ةل- سم ىلع ناك املف مهيأ صخشف اننرايزب لوا تنأف
 ديعم مط لاق قيرطلا ضعب 0 1 راع و دك قع امدح الو ا رمح زك أ نك فد
 نيسحلا تنب. ةنيكس يتالوملام لثم ةءورملاو فرسلا نم كل ناك نا حيرس نبا هل لاقف يلا اوريص
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 اماع ذا سانلل تنذأ اهلا اولخد املف ةنيكس لزم ىلا اولدعو "يش كلذ نميرلام لاقف كيلا
 يدح اولأس مهنا مث امم اولكأف ةمعطالاب مطل ترمأو حطسلا قوف اودعصو مم رادلا ت صخق |

 مط لاق نأ دعب هايإ مهانفف * بهاذلا بانشلا ىلع تيكب اله * هلوأ يذلا هتوص ميلا نأ انبتح أ
 نه ناكو هانإ مهانغف توصحلا كك له عمسأ ىف قح كلش ىنغل الو تكل انكالم اولاقف متأ اؤدبا | أ

 كك 0 قاورلا طقةسف 00 اوذكو 0 ّ 0 0 0 نالقا نمأ [ ظ

 هكدنم 00 ءنرطتلا دورس نيح |[ :

 مد ءانغلا نم لوالا رع يفام ةبسل هجم

 ه©عأ

 مصعملاو هسأر ةلق نيبام * هتسشني عابسلا رزج هتكرتو
 0 متت 200 بط 0 ينناف عانقلا ينود يف كش قل! 3

 اهنمو .ليقن ناث نيتلس هيف ءاتغلاو يستلا دادس 0 رععلا ||
 كس وص

 ل ولد لتاخ ينأك * قح مهدلا تايناح ينتنح

 ٍ 1 ا قم تسلو © يار م ند وطخلا بيرق | 08

 ورم هقفاوو يملا نبأ نع ًاعبج ىروخام ىلصوملا مهاربال هيفو لوأ ليقث يريملا نين هال ا
 1 لاقي مالسلا ام 0 لزنعم ف نين اح 0 كلا ةبسنو * مهاربا نمل يف ةنإب نبا ١

 ىر#< يف قاطم لبق فيقذخ هلو هيلا نونغملا هئاضأ دقو هل هضعب 1 لو دز نب يدعل

 قت
 تير

 مد( ةراتخملا ةناملا نم جم

 ٍ رطأ ىلجاوف ليحرلا م وب * بابحالا قرفت داؤفلا عار
 تاس لال مارك ص داحن رع ف كفك اخ كمتالظف
 تاع و :ةنطل لامخال زر * .اورقو لح رالاو 11

 باككفلا نيل كنم هحولاو * ةبابص كيلع ىضَق يمالا داك

 لوالا ليقثلا نم راتلا هنطلو ضيرغلل ءانغلاو ةعبر نا رمعل رعشلاو لماكلا نم هضوع

 ( يطعسولا,ليقث يناث لماك ينال ههيفو شبح لاقو) (؟) قحسأ رع رمد ءاا ير#م يف رئولا قال |
 عع دج 000
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 تررعلا ناسل ف لبر هعاذف قد هتاسرأ اهعانق ةءرملا 5 00( َ
57 - 5-6 
 ا

0 10 
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 د هذهو يا وأ لقت كلاملو 50 سولاب لبق فيفخ هيف كم ضيرغلل نأ شح 5

 4 نو ) هتفالح يف تحح تناك ناورم نب كلم ادبعل تنب يف ةعيبر 0 نء رمح اطاق تاببالا

 1 أ دعو ىتئادملاو: يرهز أ نع مهار ١, نب قحسا نع نافه 1 رح لاق ميا 0 اص نب يلع

 هدعوتي ة عير ىلا قرم ىلا جاجحلابتكف تحد ناوسم نب كلملا ديعل 0 يبسملاو مالس نا

 نمافو> لعفي يف كلذل ضرعتنتو اك ف كرش نا تناكو 1 يمد لاه ك د نإ

 كيلع تلاق 1 لها نم لاق ا ند هل ت تااقفلجر اهب رث ت>رخ اهدء> تضف املق جاححلا

 ارث مام ىراويللا نم يممو ةكم تلخ دف تججيح تلاق كاذ ملو لاق هللا ةنعا كدلب لا لعو
 يف قنراكا يف اهم وهات اناس هرعش نم اندوزب نا 0 يآرب قسافلا عطت ل 00 نولاثم نيعالا

 ىفق رينابد ةرعدع تدب لك ل هلاق 00 يشن انف تلاق لعق دق الاواز ١ يناذ لاق ان رفس

 015 لبكا لاق ىلع من كن 0 نكلو تلف دقل لاقث ةريحاف هلا

 ىلارطأ ىل جاهف ليحرلا موي * بابحالا قرت داؤقلا عار

 هدشنأو ةليوط ىهو
 . بارطالا ئاونينترتعاو # بايحالارك ذب يلق سس

 مق لوش 1 ,وط ىهو

 الإ 1 لع ا نركنال < اشرف أعل رمس اتق ىلقا

 5 باحتس لالخ نم سمشلاك ىهف #* يدنح ققرم اهنع 0

 "|| اهداف لجرلا ١ ملا داعف لاق رصنبلاب ليق* نان يلذهلل تايالا ةثالثلا هذه يف نأ نيلخ 0

 هن هيدعوام هيلا 6 نيد :ديصقلا ناد اه

 ردي راسأو سيرا رك د قع

 ضارغلاو كلذب ىقافرظنملا نس> بابشاا ضغارضن هحولا يرط ناك هنال هب بقل بتل ضارغلا

 | ةناالا ىلع كلذ لقنو هب 0 رامجاوهو ضاىغالاب-هيش ىلكلا نبا لاقو ' يش لك نم يراطلا

 2 ليءمسا ا او لي هتينكو كلما داو فر غلا هل ليقف هنم فلالا تفذع

 ىلوموهو ناو صابأ ى كلا نكلا ره ةدعامج نع ناسغ أ 00 ل ل نع ىذا

 ةعربر يف نير ةيحاص ايرثلل ةبهسو ليبقى ءالوو 00 يداوم نم ادلوم ناكو تالعلا

 د هما نأ ثرحلا ن 2 ,ع نب يلع تائب نامع مأو ةبيرقو ايضرلا م :اوخأو
 ريصلا ف ده قدح - لاق ىرهوجلا زيزءلا" دبع نب د ) ىنربخأ) تاكل ُِق ا

 قرا كب 31 قع ءيبلكلا نب ماشه نع ىنالعلا ةيواعم 3 كل كلا دبع ينثدح لاق ىببضلا

 فرب او ىحي ندع ناسغوبأ يف :”دح لاق ةيش نب رمح ينثدح لاق يه وجا زيرءلا دبع نب ا

 ينئادملاو يريزلا نع ا 0 01 نب داخ ايذدح رهام نا نب دمحو يح نب نيسكلا

 فدا ريو دوعلاب برضب 00 ناك اولاق ضيرغلا ةصق يف مهاياور تعمج دقو ماللس نب دعو



0 

 ض سغ نهف ا كلذ 2 كر 1 مث دي 0 0 ل ءانغلا ا هلا فنك نعد ظ

 ىلع انحوت عملا نأ ف كال له هل ناقف ةيدقا 0 هدم تح هنأو هسفن ن ع ةايأ 4 8-5 2 جسم ل

 ناكو اراك ا | ماع ءانغ ع 0 اهااذك >اؤ كا ا 0 ناعفاف عن 0 4 اعد ينغلو هذا تدق أ

 وانع 0 امو 4و هس ند رم لك نقش 0 37- * نحألا هن هيود برضلن و َ امل لكس كلذ 2 هك

 4 صلئر *اادضراعالا انوص يف هل جرس نا ناكف | ملا ند هق ناك 1 هم ماا اولدعو سانلا اي 8 ع

 اها مشاف جارهألاو كامزردلا ٠ ىغف هدسحو هيلع دك نصر خلا قوم ١ يأر اماف رخا انا[ ع

 51 ىلع وح 01 2 ناح 0 عاب 0 ١ لاك 000 ا ءلا ترصق ىب 2# انااب ضار هلأ هأ لاقؤ سانا |

 قا هريغو هاصقاف ضررغلا ىلع رس نبا بضغ الل لاق ةديعوبأ ىتتدحو قحسا لق ك0 3
 ا رك ني احلا الو ا.يابق نكي لو 5 نس أع نوب تعش ف 53 2 نشراح ماوغلو ءأواوا 0

 كيعفد هللا ًاقرأال هل اتلاقف جرس ن بأ هب عنصامامط رز 1 - كلام هل اتلاقف ىو هيلعاشلا مو | 3

 ىنندحو قحسا لاق هللا كدسأف |هدعن تودصض ناف انف 0 نإئو هع هالخاه نإ 2 زذلأ

 2 مالا ناك لوشإ 1 0 رو 5 سلا ن“ 0 2 تاو لاق يربب زل الا هللأ دبع وبأ

 د عبات داو حرس 0 يحيوبأ ديلا 0 لاف كاذا نع هلا دداسم عبانو ز زريم كيس 3

 نا كت ءل أ انغلا 1 هنامز لجأ رح صا رع ها ناك لاف ة 4ع ائصلا ملاع لحر كانه ناكو ضارخ

 0 ول لجأ صعل لاقو عر كا لاق 5 8ك ف امهم راق امهس نوقر هال انباحأ لازامو 2

 هنعدب زرانأ نالالف كلذريغ ا قيسلاب ىذا 0 اعاوا همن تقر ا دو ىأو ىح يبأ نع

 ناو ضي رغ اا ينغامل 4 4م 7-1 تلاق كيدإو ره 0 قرح هن أدم يفو فد 5 ا

 توقانلاو واول نك يذدنع كل از 6 ل قرفأم هللأو 2 جدولا ة 50 ائيلع كك د 2

 كْنَع ءارصم ا ند ةعاج ثتءوسو قحسأ لاق 00 كلذ ىأ يرانا 00 راق ىراوا قانعأيف

 مب ب يلام 1: 6 فيلا ىف
 1 يي ا ا ا م 3

 1 ال نر ا ل ا و ا ع

 "ب

 قحسا لاق ةعنص ا نا ناو ءانغ يشأ ضار ءانأ لعاوساق امير ىبأ

 عسل انوص انعمس عيت اصلا لاق لأ ضع ىف :”دح لاق ىرم زأآ هللا ديعوبأ ينادحو

 ىل ليقف لجرلا اذه نم تلاسف هتسح نم ًابجعت هيلا مهلك سانلا يفصاق يحشأالو هل

 كلدبو شضيرالا نساء ىلا فرتئام اولاتف كه لها. نه كال عباتف ضير رغلا
 3 لاقف كلذ نع ضير غلااولأسف هيلا نوغصيق مهحح ف مهو جالا هن هن وصل 0 هنأ كلذ لع

 ىنغو هبوص عجرو متري هبوص عحسإو يربال ثيح فقوف جرذخو مهباحأف مونغإ نا هلام

 ةعيسر يبأ نب رمح رعش يف
 ا را و نم ىضذق دق * اراكتبا دحلا مارلا 8 1

 جاجح> نملا نم ةفئاط اولاقفسانلا ماكتو توصلا كلذ ن نسحأ ناك انش عمس اه

0 
 د ت4
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 كس وص
 اراطوالا ةمات نم ىغق دق * اراكتبا دجملا حئارلا اهيا
 00 ةلمملا يداؤنف 8 .ايلخ دادغلا: يلق - نكي نم
 ا هد ني رك لك * انلعامتم نك حملا اذا تي

 || نم طسوالا ردقلا نم هنْطو زرحم نبال ءانغلاو ةعيبر يبا نب رمعل رعشلا فيفخلا نء هضورع

 || ( ينيخأ ) هيبأ نع دامح ةياور نم ضيرغلل نحل هيفو يطسولا يرجم يف رصنخلاب يناثلا ليقتلا
 || قدسا ينثدح لاق ةبش نب رمع انثدح الاق سنوي نب ليعمساو يرهوجلا زيزعلا دبع نب دحأ|

 || لها كن ره اولاقف ةليل تاذ 0 20007 حرس .ن ء,او ادعم نأ ىنغاب لاق ميهاربا نبا

 جارخاب سعأ ةكم ءارحأ نم نابتاكلا سنوي نع ايورص دانسا ريغب ربا اذه تدحوو كم

 ناكو نسف يبأ ىلع 00 0 يفناا ىلع مهب منع يقلا ةلمللا يف ناك املف مرخلا نم نينغملا

 نوقابلا هرك دب لو ساو .نع ىور أدك ف ادق مهراز دق دبعم

 َُك هسا و

 ركاب قرفتلا نا اكبلا ادجأ * اع ده دع لعأ نم ينرأ

 لا نأ الا نالهشب * مكلع ل 2 خا ماد انكم ف

 اوطخمو ا ع هوأتف لاق هسنح الو هيي ملو ه 10 اذكه ليوطلا نم هضوىع

 يح ضيرغلا عفداو

 اراطوالاة مام نم يضق دق ل د لا حئارلا ا .

 : ىنغي حيرس نب عفداو بيحتنلاو ءاكبلا عفت راف

 املا دق هقارف بحل # يدو>وسيرئايلدولايددج

 امزنؤ مظاح رد نأ * الا توملاو ةايحلا نيب سل

 هوفعتساف ريغ الانا ىءاانلا عمتجاو هريخ يف سل د لاق نزكلاو ليولاب رودلا ن ع ا

 "1 ادا رض رثلا نأ قوقالا ف ذو مافعأف مهن نم

 لصولا ىددح يف حيرس نبا هالتو * ركنات ا ف ”ارلا م

 ءالعلا يبن ارطا (نربخأ) ىه نالع ردق لو "يش دبع« نم عمسإ مف خارصلا عفتراو لاق ||

 ةيراجةينغملا ءاطشترضح لاق يدعسلا دمحم نب نة>رلا دبع لرد لاق راكب 6 ريب زلا انهدح لاق

 ىنأل موي تاذ رفعح نب ىلع

 امزنو مهاج اودرب نأ الا نيبلاو ليحرلا نيب سل

 ةرفس نوةلعي الأ المح نودشي الا ةبرق نوكوب الا مظعلا هللا ناح.س لاقو رفعح نب ىلع براعف

 | الاق سفاو» نب ليعمسأو زيزعلا دل ل انوار هذه راح ىلع نوماسإ الأ

 اك



 ل ل ل ا 5 ١

 ىعبسلاريثك نب ريثك ىللاق لاق ىلدي نب ديبع معز لاقي نب دمحانندح لاق ةيش نب رمع اند 1
 تاقف اهلع هب كبأ ًارعش ىل لق ىل لاقف ضيرتلا ينانأ ايزل تاما نأ
 -تسوص - ظ

 انك نكي نير نسا 5 ا كا نينعاي الأ

 "وعلا كوحشف * اوشن كب ةضل سم تنأم أ 3

 نيتيلا نيده يف ضيرغال ءانغاا # هب حوني هريس ى دوب نيب او نم يد لاق اهملع 4 5 ا

 لاق ءالعلا ينأ نب يرطلا ( قزح ا ) كووخ لرا لس هيفو ملا نإ نع يطسولاب ليفت فيفخ |

 نع ليعمسأ نب دم اند > لاق عيكو انريخأو مالس نب دمت ىتثدح لاف راكب نب ريبزلا انئدح |[

 نيسحلاتنب ةنيكس نأ ًاضيأ ريرج نع مالتتإ نع هما ن نع دامح هآورو ريرح نع ع مالس نب دم | ٠

 قتلك وه آمال ةلح حيرس نب راعتسا دقو ضيرغلاو ميرس نب اهلا لذدف داق[

 ةريرحيف كا هنأبحو هيف تقوننوهتن حو اتوص تعنص تنك ينإ يتديساي حرس نب اط لاقف اهبلف أ[

1 
| |] 
0 

| 

 هن هتمدق اند ءف هيف كلا اح نأ دوا و ضي رغلا يعل قسافلا اذه هينعزانف اكسم ءولمت جرد يفأ |

 اهات هناه تلاقم كَ 3 :

 يجرحت ىلمفت الإ كنإ *« جدوملا ةبر انيلع يجوع 0
 ا ضي غاي تلاقو دا حرس نبال تلاقف هابأ اهانغفف ضإ ىغاي تنأ هناه تلاقف |[

 ييشأام هريخ يف قحسا لاق وبيطأ امهيأ ىردنال درابلاو راخلا نيباز اوبل ا ام تلاقفأ]|

 د امهيأيردبال ناب ينراوللا قانعا ف توقايلاو واؤالإب الا |

 م7 توصلا اده ة ةيسل 1-0

 يحرم ىلعش الإ كنا * جدوطا ةبر ائيلع يجوع

 جحذم نم ث را ينب يدحإ « تاع ىل تح لإ

 جنم ىلع الا ىتلنال * هلك الباك الوح ثبلن

 ججحم مل يه نا ا د# ي اذامو تحح نا جحلايف

 ىجحرع هلوق ببح نيب * يدل حم لاق اذ ,ء

 ضيرغللهيفو ورم نع ىطسو اب ليش يفان حرس نءال ءانغلاو يجرءلل رعشلاو عيرمسلا نه هضورع َ ظ

 ركاللو ورع نع سلا لوا ثلاثلاو لوالا يف ق>سالو شبح نع يطسولاب لوألا '

 مكملو يئاقطا نع ل فيفخ ةيولعلو يملا نب نع رصنلا ىرج يف رصنخلاب ليقت يفت هيفا 1

 لفرق ورش نادم انس دق عيكو فاخ نب دم (ىخأ ) اشيأ هنع لمر فينخ |
 لاق هريغو أ دهاجم نب باهولا دنع نع ىلا : بفن ىنادح لاق رذنملا نب مههارب ينثدح ||

 |ركذو ٠ ةباع ىل تيأ ينإ * يحرتلا لوق ءدشنأف لحَر ءءاجف حابر نأ نب هال ١ تك[



 0 00000 ا ا ا
1 0 

 ' هلوش:اهمتحو ثان الا

 ججمم م ىذا ل 3 3 دانا تد> نأ جلا يف

 . 1 ليعمسأ ) نوح ( هرعاشبم ن ع هن هللا ل ع ذأ ريع 5 1 هللأو 2 © ءاطع لاف لاق

 : ايار اق يعوز+لا صقوالا 2٠ ءاضق ىلو لاق قدا لاق ةيش نب رمع [:”دح لاق س

 ١ #0 جدوولاةبر الع يجوع د يغلب ناك هب سم ذأ هل حان يف ةللل متانل هيأق هلسوهفافع 2 هلم 000 5

 فرد اوهل هحاص لف ي ع هد م تينغواماِس كمَمأَو امار> تبرش اذهاي لاقف هءاع فرشأف

 1| يللا ةيتع نسر نع قدح ا ينثدح لاق ةيش نب رع انثد> لاق نمل دن ليعمسأ ) ا (

 0 10 الر ءاقلا كيشت تريك لاقو هلذمف ناركس وهو ءاطعب رحبالا نم لاق 0

 | ءاطع هل لاقف هتكرت حسيبق وه ىل تاق ناف اود د1 ا ا تو نأ نال قلاط هتأسعا لاقف |

 4 ني تر رتعا دع كج و: تاع

 : 5 جل م ا 2 0 0

 و ىندح لق 0 0 5 لاق هبورمه نع .نبب مماقلا نب دم انئدح لاق ر رمان 0

 نم 71 2 قيحع ىأ 0 جرد لاق نييندملا صضعءل ىف ا لاق يروحلا ى»د 3 ن نومه

 ضع نم ال.ةم موز يب نهيتف ىتاف كاذ ريغو را ةندملا فرط ن* * 0 دق ةئيدملا

 اع انح 2ك ند ابرق رف اذا ا يم موزلا لاق 6 لاق 1 ا ناي لاَقف هعأ. ص

 زوحت هناك سلاح لحر اذاف انحدف هل نذأف قع يبأ نبا 0 رمم) ل 6 اهأانز> ينَح

 يدهأو كيلا افوشن ق. :ءىلأن باهل لاقف رك دقو صاب رغلا وه اذاو كالذَف كشأال 4م خد ةيريرب ٍإ

 1 2 5 تعيصام لاقق تخف تءاغ هل ةيراح ةبالف عدا لاق عمسأ 3 ص هل لاق مل م هعم ناكام هلا

 ْ 1 0 هدنع انقاف طق هنم نحأ تثتءوس اق 3 لع 0 ىنغو هياضذ لح :

 ظ يلدع ة 2 قبي يف صوخشلا ديرأ ينا ق 2 نبا هل لاق مث ريثك هماعطو مئاق هزابخو ٍ

 ٍْ .لاقفهيلا اًم>رؤ ايه انه ضار 00011 وانخرا !دناصحا رد رقوأالا دوع الو ناميالو ْ

 ا :رمقلا ةروص 000 د دع اعقب نب را كما و عشا ىلد ينل انعاوورت/ 1

 ْ اً 200 امقدن نأ 51 0 نس هذه لاف ىلب قيتع ىنأ نءا هل لاقف ا ةلل
 ا :

 ْ 9 0 ل 8 3 7 ] ا : ) كج ( لاب اهائفقد جحد ١ خا ن ب نيلم - 0 2 مدعل نينا 0 هللاو ّ

 ' ١ 00 اذه مهانغف :

 0 دا 0 00 2 اهنبو يفاإ *و دولاب 0 يرد |

3 ب يذف |. 8 و ه ردعفذل يزاؤت َىح مالغلا ع قالا
 | ضب لسبقأو موقلا ىلا مالغلا 



 ١ يا ع ا 01 ا ا
0 1 1 - 0 

 م : قاك لاف ضل صعاب أاذهام هل اولاقف 1 راض كلذ لعفف ةرذصلا هب عرش ارح 1 دول ا

 امداهش خرج نا تدرأف اه :اح ىلا ا كك انيلع دهشنل اهليذ ةعفار ةمايقلا مول هب تءاج د دكا

 ىلا تاضخأ مول ينب رشف د ابو يا دولاب حصا قرح

 عم د امتارتساا يناح ا

 0 هله سيل اكرم و # بكرت 0 ) يلام ا 0 00 1

0 3 

0" 
 نع عرضا هر هيف 0 قدحسا ها اح ملاو شح نع يلطسولب لوأ ||

 نافهوبأ ين :”دح لاق م نع حاص نيلع ( ين هد ) ع يلع - ولا لق# يان زرحم نبالو شخ

 : يمت اراد م« مالس نباو ينءادملاو يبدا نع مهاربا نب قحسا نعاأ] ا

 الي ناو لح نه ه رمشأ ةنعلاو ا يف رمع نا لاةيف اهاث. اذه لاق ةديصق اذه لاق اذا ْ 17

 لضم نم سانلا نم هنعدالللا آن سرل د ينربخأ ايف يبزلا لاقو ةساللا ف رمش 1
 اسهف ةفلتؤم ريغ ةفلتخم ىلمح ةديصق نال اذه لوقأال نأ ور< ةد.صق ىلع ةماللا لح ةديصق |[ ٠

 ىهأة يقر يذريغش دحت 3

 لق“ فرفخ 1 رغال هفو 0 1 هيف نا 0 تال ا 2 0 نع رصنبلا []

 امضعإ ذخأ تايبالا ةيوتسم نوتملا ءاسام ةعيبر ىأ نب رمح ةديصقو دهملا دلاو>و دحللا عادلا 7
 ) ينربخأ )هب ةننالك عو هيلع عرالز - ةيطاخم هناددصق 5 بطاخ المح ناد وأو نخب بانذأب 0

 نع زها 07 خيش * ىنثدح لاق مهاربا 0 ل.عمسأ نب د# ىنثدح لاق ريب زلا امدح لاق يدجا ْ
 ةعبر يبأ نب ر« هل لوقي يذلا وهو يموزذملا دولا ن ءاثه يلوم ةتبان نب ثررللأ ينأ 50

 نعوم ديش رل وق عمتساف * رئاط ىباق ثرا انأإ

 حج

 ابا

 ملوش ِدأأ هتاد.صق كَ دشنأف حطب ألاب الجو ة ةهعسر نان تدهش لاق |

 ب

0 

- 75 

 1 برر ولا

0 

 0 ا انل تدبأ وأ هنشب ىل.- تءرصنا نوشاولاحرفدقل

 هلوق هدشن اف من لاق ايش نزولا اذه ىف تاق له باطلا انأي لاق مث 5

 سيحس اذه لثم لوقاإل نناو القمل ا تاههه ىلمح لاقف * ايو ىنيب دولاب حصان ىرج *

 لاق ءالعلا يآ نب را ( ىفربخأ ( ار ماقو دج كت ,طاخم ءاسنلا يطاخام هللأو يلايللا

 ريسلا ماظنت يف. ورام نيبحأ نأ ىت نوكشبال امه نادال تيار لاق رك ريب
 0 لاق لشحسا نيد ةيدحو ردازلا لإ 1 هلي سيل يرس نكلو 8 2 لوق

 سالاطلا ل 1 1 ) بازملاب ل.>و ةعيبر ىنأ نس © عمتجا امنا لاق دانزلا دأ |[

0 

 1 ةددج

 او
 ) وز 8

: 1 

 دش ةعسر ىنأ نب روك مجسم قدزرفا نا ةءارملا نع زار ا ثرألا نب دمحأ ) يا ( لاق. 5

 هلوقىلا غلب املف ةديصقلا هذه | :

 ( يف يناغالا 1 ا/ )



 لجانه كاذ نم ناعفب ئذلا ناعف #« امنا بالا اذ ندهفأ دقو نمقف ظ
 رايدلا تكبو هتأطخأف ءارعشلا هتدارأ ىذلا رعشلا هللاو اذه لاقو قدزرفلا حاص.

 © يناغالا نم زاخالا هده راسو رز ةديِصنت يفام ةبسن

 هرابخأ عم 0 ًارابخأ اهل ناف ليمح ةديصق يوس

 * اهنيبو ينيب دولاب حصان يرج * اهلوأ يي اا ريع ةدنصق ( كلذ نش ):

 0١ مكسوص
 لزحلاقاخلاو لدلاتاذةزينع * ىماس هللاب ءاهشلا ةلغبلا يف

 لعنااب لعتاا كو ذح ىب ىذلا لك # اه ىذلا تفرع انفقاوت احاف

 ٍإ لغلا كم يعأست املأ بيرق © اك تاع ه اهل ناقف

 01 يلعسولابلوأ ليقث يناثاو 011 ردا ءاقلاو همي رق نب رمسل ندقلا ليوطلا نم هضورع |
 . ]| كوأليق' فيفح ثلاثلاو يناثلا يف زرحم نبالو كلام هنا ليقو يحي نب ىلعو ةلاب نب ورمع نع
 || هيف ىذلا وهو يطسولاب رخآ فيفخ ىناثلاو ليقث لوالا يف حرس نبالو يعاشبلا نع رصنبلا
 يف ةبايسلاب ليق* فيقح امهف مهاربالو رصنبلاب ليقث يلا' ثلاثلاو يناثلا يف كلامو لالهجسا

 . ( ينمو ) ىلا نا نع يطسولا ىرخ

 هيدسوص
 نكاوم ديكر لوق  عمتسلا * رئاط يق كرا ابي

 نحأ وأ يمض لقأ نأ ريغ * مكتيحأام قوذ بح سل

 8 نضتحلا ذيذل ريشنلا بيط * 0 5 هحولا نيسح

 0 | ورم .ن يلع. سولاب لقت نيا حرس نال ءانغلاو ةعمر ينأ نب ردعل رعشلا ديدملا نم هضورمعع )١(

 | لهال هنا لاقي لمر امهفو ثالثلاو يناثلا يف ضيرغال هنأ يملا نب رك ذو ةشئاع نبال هنا لقو

 ر ذو حيرس نبال هنا شدح 5 وأ لش هيفو ةليإ بحاص سنوي نب هللا ديعل هنا لابو م

 | نب ليعمسا را ) هنع نو قدس ةرمض هانغ هناو يملا مدتتملا يع دمحم هنأ هريغ

 جزطا يف نه ةشئاع نإ ناك لاق ىب 4 نب تقع ناسع 1 انمدح ناق ةمش نب رمح ا لاق" نع

 رئاظ يباق ثرمحلا انأأي * ىن ننف البقث 0 ءانغ ىنغت نأ عيلع طتستال كنإ هل ليقف 0

 00 ضارغلا 1 ىلا 7-0 عجر 1

06 

 0 هان تأ ثيدح اسدحب و اء نت 0 نمح ر ثق م 00 دقو ار ص ىندح



 ماا

 سانلا نم ىتلن 3 ًاريكو رص اهحو سانلا نسخ نم ناكو هتققح كلذ داع انفع 3 هساع |

 نتفف ًاتوص سانلا ندحأ نم ناكو ءانغلا نقلف هيلا هانفدف انراوج- يف برس نبا ناكو هيبس ًاتنعاإ
 ةتايلوم نو هع هاج عم نأ كلذ ىأر املف هنوص ا تا ند 1 أ ١

 هيلع تدئتبا دقف | ع 1 انوع وسمو اون كا نا ::م لاقف ام اف زربف ةحابتا هملعت 37

 يدبنالا نازل رد ف ع توصل ىنغف عفدنأو ىف ةنعمسأف 0

 ركب نمو ناوعنم نايقلا تضصهو 0 ىخغلا يد نيبام هللا اه تفاح : 0

 ردلالو ناو د م يلي دنع هب # ىرن امو الد كنم اننلا نحل ا 0

 توهس لو 2 لك يف ناكف نحلالا اذ ه ىلع هر و ركف "ين اناقو ءانذكق |[ 0

 ىلع كزي مم نالأف ردنا و اذك توص هيلع تدْسب دق عبطقتو عم رثإ نإ نما ند ًاتوص ةحيرابلا 0 7

 ان رهس انل عمج 8 5 50 2 ءاسأ نم ةعامج عمت ا داو ةإمل كلذكل اناف هيلع 7 نحو كلذ !ٌ ا

 3 نان رخ رعشل انيذغي ضيرفلاو اتلل هنأ >>

 ريسصل ار ىلف م 3 روكبا دج فيز لا ندا

 ف نا ضر كلا ان. لاقف اننع رفأو انس معذ ةفات ًاتاوصأو أب اسحب اب نع ني ال ضع 2 انعمس ذا 6

 ضارر 50 هكا اذاؤ هيلا انشأ يانغ كن داع يفب اف حبصأو 4 سوت 06 اذا 5 تاوصالا هذه 2

 ةليللا كلت هانقدصف اهنعب ٠

 تكس وص

 نسشيح 3 يطسولا لوالا ليفت نم هلو ضيرغلا هانع ,ليوطلا نك هضورم ناتيلا ا تل : 3

 اهمو رصتلاب ركل لو لتقت هيف ةيولعلو لا 7 ١

 ريسصلا اهاوه ئ هاف 2 «اا باز لاَ نمأ

 زيعطإ يداؤُف داكف اهلا د ةرظن ينم 1 تت ظن
1 

4 

 7 و ا

 ريسلا لك ادق تلح امو #* ةلغباهب يرسن 'سمشلا يه

 ظ ووضح يلوح كودع نو © كرتتسم كلتا :
 لاوأ لقي نفح طال ءانغلاو ةيواعم نب ديزمل هنا ليقو يريمشلل رعشلا بزاقتملا نم هضورعأ]

 ٠ || هلوأ يطسولاب ليق* فيف> هيف جيرس نبالو ورع نع يطسولاب ]
 لك ددو دامو ضانفطا نعارمتلا ليت نضر دا هيفو * ةلغب اهب يرمست سمشلا يه # 0

 نب نسما ( رحنا و رسخلاب لوا العن روح نبال اهف نأ ش هع ذو عماج نبال هنا اهريغأ|

 ا يأ نب رمح نك ذف وسل عمتلا يري نا سصم ها نيع وبا لاق لاق أ نع دامح نع ىحي



 ٠ 300 كارز لع امطار ا ل يروسلا ةتطوو الوسم هل
 5 .ةالصلاوملس وهيلع هللا لس يبا ربق ةرايز ىلا قاتشمل هللاو ينإ نط لاقف نوفارصنا ناحو رجفلا
 ا 7 لاقو 3كم ىلا فرصن | مث ايش 1 طاح نكلو هدجيس» يف

 ٠ ادغليخرلا ناك نأل ءاوثلا لق * ادق دق نودنلا نأ تباري ملأ

 | لحستي "يش كرخأ ,نأ ديرأ ىلا ضي غاي رمع لاق ةكم ناك ملف هعم شيرغلاب رمع فرصناو لاق
 تلق دق يفا ل هلهأتنأ امو تْئش ام كلذ ن٠ لعفا لاق هف كل لهف هرك ذ كل ىقسيو هعفن كل

 ا[ كيب تهجو يأ ع 00 ا كاد نعدقناف ةوبنلا ىلإ هب ضاق ارعش اهف انك يتلا ةليللا هذه يف

 00 ]|| كادف تلج لاقو ةنكس دصقف ةنيدملا ىلا عجرو رعشلا ضيرفلا لم من لاق ًادصاق هيف
 0 ا رو رس و ريْخ يف نخل تلاق ًادصاقكلا ينهجو هللا 11 تاطخلا أ نا يتالومو يتدساب

 ظ ١ : ارعش ينامح ةعيبر 0 ن1 كاف تلح لاق هللا هظفح تاطللاوي |. كنهحلو مفو تلاق من لاق

 0 1 اهدشنأف لاق هتاهف تلاق هايأ كدفنأ نأ فشار

 ظ ادغ ليحرلان اك نيل ءوثلا لق * ادقأ دق نيب نا بليز م 1

 9 نهتدشنأو نهم ةوسنلا يلا تهجوف هدغ يف لحربال نأ هياع 0 تلاق هلك ر عشلا

 ظ : ش تلاقف ضير غلاءانغف "اا ينأ نبا هتينغ دق لاق 5 هيف تلمع له ضيرغلل ت تلاقو رع

 ظ ا || ةناباكت راح انسخأل اناق رمع هتبتف تقس كنا الول ةعيبر ىنأ نان سحأو هاب كديحأ نك
 ٍ كل رمان داز 0 ودلاامفدف رد فالاةسبراةنانبديلا تح رح أف هر د فلتين كب لح

 ٍ ١ : مدك# ءانغلا اده ةمسسل 0-0

 0 ٠ ادغ لي>رلا ناك نثل ءاوثلالق * ادفا دقنيبلا نا ينيزب مملا

 ادمت< ريصلاالا رطل اىلع امو * ةدهاح نيروصلا ةليل تفلحدق

 ادحويدذلاق وف هبتدحودقل * اهفصانم نم يدخالاو اهحال

 ااا ال1 لا انكعو © تحرب يونانا قاوااماهرمما
 ٠" ]| ةباسلابللمر اهدح ا نانحل هيفالو م د رزلءاعلاو ةعسو نأ نت  رمعا رعشلا طيسبلا نم هضورع

 "|| ليقث فيفخ ضيرغلل نحل هيفوورمع نع يطسولابلءرفيفخ رخآلاو قحسا نع رصنبلا يرجتيف
 ]| هل وأود, هم ىلا اذهب سني نمسانلا نءول والا مثعيبارلادل وكلا ةنا رمش رك ةوداح ٠ سافطا ع ءرصتلاب

 ش وهو اذه ريغ دعم هلمع ىذلا نحلل م كلذو * ادفأ دق نيبلا نا ةحاط مأي

 2 ' ادغ لبحرلاناك ل ءاوثلا لق * ادفأ دق نيللا نأ ةحلط مأأي

 اكسو ناكرالافوطتاذنم * تزرب اذايرديال كا



 لوالا ليقيلا ن م 2 ديعلل ءانغلاو اضأ رهعل هنأ لاشو وجل 0 طل :

 لاق 0 د هيأ ن نع دامح نع عمي نإ نيسحلا ( ينربخأ ( ياا 0

 0 دال ردو 1١ ترصألم اهنمو اتراح سيو 7 جرت
 تيهذو كاناذغأ هل نلقف ةشئاعنم يبيصأ نبأف ضيرغلالاةف فاطلالاو علخلا نيداوج عم هناي

 لي رعشب ينغي عفدناو مارك تنب ةعرك اهناف اهنم يظحي دحاوأ اان حراس انأام لاقف انبو

 دب رازملاف اهاون تطشو * رع داؤالاف لات كالا 0

 رعأ لات اقر كك هلار اماث لجن هوتاه هسفنب رك ذب بايلا تالمعلا ىو اذه مكليو تلا

 د اذك كلا يشرف اوه ىدنع أ نا هل تلاق تاهب هل ترمأ ءايشأب ل تعد م كل

 ري يف اهانغف لاق ماللس نبانع بهذ 4 هتمس '

 نجادأو اهح ىنخأ ها * ىبراشرط ندلىليل نم تازامو
 تا م ليا يف - #* ةنيغض موقل فل يف نعار

 ثملح لهو هلأ اذن ع يبألتلقف قحسا لاق تلز حاف هتاصوو بق قام تودعام هت

 ددعسملا تاخد ىبعشلا لاق لاق لا د ّخ لاق كلذ ضيرغلا ت تلاس ملو نيتبيلا نيذه 0ث

 ندا ىل لاقف رال تيهذ م تملسف هدنع سانلاو سلاح ريرس ىلع ريب زل نب تعطل 1

 وحن هجوتف' ضم مث الياق سلحف ينيتاف تق اذا لاق مث هقفارم ىلع ىدب تعضو تح 31

 0 يضمو هعم تلخدف ل لاقف ل تفتلا ر ادلا يف نوط املف هتعبتف ةحلط نب يسومر

 تمةفريمال اهب 1 ةلححلوال امناو 2 أ داق ةفم تلك دف لخدالاقفيلا تفتلاف هتعمو هن رجح '

 تح رخدق ةيراح اذاف فارصن الا حا مو سواحل تهركف 0 تعمسف ةاحملا لخدوا| '

 يضع انا اذان وحلا د عفرو ةداسو ىلع تسال نيل نأ كرضاب رثألا نا يبعشاي تاقف |

 نم لح ناك طق ًانوورأ ذ لاق ةحاط تنب ةشئاع انأ اذاذ لا فجسلا عقرو رب رادنإا |

 0 يه نمو لاَ ريمآلا هللا حاط ١ تلقف هذه فرعت له ى ا بعصم لاَقف ةشئاعو بعصم |

 ىعاشلا اهف لوي تلا ىليا هذه نكلو اللاق ةحيلط تنب ةشئاع نيما!) ةديس ||
 تحريثعااناك املف تحقف مقف تش اذالاق ا * يبراشرط ندلىليا نم تازامو و و

 يدب تعضو بح تول قدا ل 0 تملسف دحسم ا ىف هريرس ىلع سلاخ وه 1 1

 كائا>-دأ م ند لاقهللاوال تلق طق ناسن الا كلذ ا ارزق لاقف يلا ي ةصاق هتف سم

 نيثالثو مرد فالآ ع كاع ةورذ ينأ نب هللا ديعىلاتفتلا متو ايثدحتل لاقال تاقأأإ

 ةرظنس وابا راصقلا رك ل مهرد فال[ ةرمشعل هي تقرصلاام لع نا ذئوبفرصنا | اف أ '

 9 "0 نأ ناو 0 ا هللا دنع دنع ا ةحاط تذب نا 1 ْء



 كا

 راف قل عيب نع ةليلا كل قرا عيرأ ضرع يف عرذأ عيس اهاثم ري ل اشرف هسرع

 د || صوابع تحان تام الف اذهيف 10 لف ى دلك يح ما كاف حبصأ كيج اك لل
 1 فيربال اهنأ رعامجوز ىلع: اق 5 أرملا ا اذا برعلا تناكو ةمناق 3 0 ىلع حس ْى ةعاق

 0 | لالخ 3 هنف ناك هناتلاق كحاوزا ن ه لد ذه ا ةشئاعاب اط ليقف هدلعل 0 نأ

 || جتأل نأ ثدراو ةبأ رق يب موقلا ٍِت رقأ ناكو مك ينب ديس ناك مم ل 20 كن مل ثالث

 | يأ قي ناماس انثدح لاقرامت نب هللادسسعنب دحأ ةشلاعو يعشلاو بعصم ربل ( ينربخأو ) هدعل

 1 يسومراد ذي زب ةرامالار ادنمريبزلا نيبعصم جرخ لاق ةناوعنغ كلا نب يح اناح | لاق خيش

 1 نينغمللا ثيدح نم عَ ركذبإو هلثم ثيدحلا قا راد 3 - يبعشلا دس لت ا دح ابر 5 ةحاط نا

 1 .نبا لاق يبارعالا قيل نع بتاكلا ل نب د# نب ليمح نب دواد هب ( يذلا ) رامت نبا لاق

 0 تلخد لاق ىلا اذا.ي :ءادملا ٠ نع زارا ث 111 دع قرح رامجع

 ركن ذم * ينعباف تق اذإ لاقو ىلا اهب مع يدب, تعضو تح توب دف يا دتساف ريبزلا نبا

 همدش ىذلا كتاب ا ثءدملا قاب

 ) توصلا اده هكا

 ١ ةكس
 / نجادأو اهح ىنخأ مويلا ىلا * 0 رطندا يبي نءتلز امو
 ناغضلا ٍِض ليل ىف لمحمو * رشعم نئاغض ليل يف لجو

 4و شع نع 1 لوا لع نحل ءانغلاو نما هع نت ريثكل ردشلا لب وطعلا نم هضو رع

 لاق ريثكل نيتي ىنغ اذاضيرغلا ناك لاق د نك دا و 1 نيسحلا اناا ضيرغلل ن 5

 داع نب ديزي و هنانذ دج نم ناكو هلانغ نم يش يف كلذ لوي نكي: لو اةح يجيرسلا انأ

 00 اذع ا ام 0 ضيرغ ذأ ىلا ثعبف دحم كللملا

 يدهج مط تحصن اشغاو رهظأ ناو * ؛اطالح نم اهموق يعرال ينإو

 يدقح اهموق ىلع لحأ مو 017 * .اهموقل تنكلل ىموق اوبراح ولو

 توصلا هيلع داعأف ديرب ام يندنغي تح ديزي ا] رعد لاق دكر نانو كسا نأ: رغلا ىلإ ريشأق

 :يذمألا ساش نب ور< رعشب هانغف كدنع امتيتدز لاق مث 3 ًارارم

 مذ ريغب ىنهمويلا نابو تمدن * مدئاوو بايشلا ىلع يمدناوف

 || 00 يظ دقتناوطا يرسل ارارع * دري نمو ناوملإ ًارارعتدارأ

 ١ ]| يف انذحا دقو ثيدحلا اذه هللا دبعابا 0 قدحسا لاق ةنس ةزئاجم هل صاو ديزي بزطف لاق

 "|| ىلا هتنبو 3كم ديزي مودق ناكّللا دبع وبأ لاقف ًاضيأ ءاننلا عمسي مهم ناك نمو ءافلخلا ثيداحأ

 لصالا يف هددحصم هأ ةثلاثلا 5 ذب و 0 خددنلا نكمل 2 3 لالخ هلوق 00



 نع ا 0 وح 0 امو اي دات هلا تجر ة: مالسلاب اه 1 0 1 5 9
 لاق كلامو ناق هلع ا ةيواعم نيتمؤملا 2 1 يناكم) تملع دقف امو>رو ا

 دقوىلولا انآأتلقف هب رخآلا لئاقانأ نينؤلامأ لاق هحاس اعدحأ لف اهريت ل١١ ]ا

 نرك ذف اءاعنلخ دفاهدي ىلع اذه ىنبا هللا يي نأت وج رفةداعلا هذه انلا دوعأ ال لاق توفعأ]| .

 تعدقتح نازب ملف لتقي هللاو اذا ناق تربط نرد يبطغ نم عن :أ فكو تلاقف اهل كلذا ا
 تلقأ نق 21 هده نيمّؤما 3 لاق ىصخلا جيدح لقأف بالا وم 3 : امرحأف اهماش ||

 تئجام رمع الول هاو تاق لف تءلسو تلقاف تفلط لاو دق لاق لوقتام كليو كاق | ظ
 نأ ا يفا كا انغ دقو يلولا وهو رخلا لق تدرأف هلق دخلا ىلع يدعت هش دحأ نا ||

 ةيواعم نيئمؤملا رم ن٠ هناكم تفرع دف نيمو ا للا كدشنأ تلاق ةداعلا هذه ساثلا دوعأ |[ ا

 3 ف كلوه لاقفابمابقف هاج ربت ذخأ يي جح هب لزت مم ينابب وهو ديزي نينم ملا يف ا 3

 رف كرا ابار لاق تب ار تنك نينم'وم ا رم ايلا كالملا دبع ىلا ذب نب رمع حار مث احاطصا 0

 كل كلذ لاق ىلايعو يتب لاو ياللوا نغاوقو رابق فئأو اهنف امو اهتدعب ة ةعرزم لاق كتجاح || .

 نع تمل نجلا * اهلالح نم اسي عراد قاو * ريثك رعشن لثغ كلا دبع عقدا

 ديزي ههركي لو ها 0 كلملا دنع ناك ذإ هم لاوم هتهرك رعشلا اديب ريع ا .

 يف نينمؤملا ع هب لت لثم وه اعاو 1ك أنبع ناك ال هب ينغ 7 أف رعشلا اذه ليق ول لاقوا

 تع لك ا سف لانا ناف سشاشان ورع رقت عال هريخ و هللا دبع والام نيملاعلا لجأ

 0 2 تاتك قضوا 4 درر اكل اع نإ ورم نب راع عمدسأ رب كامملادبع ىلإ اجل

 هتحاصفو هنام نم كلا يع نشف م تليدتعار ارزعالاس "يش يف كش املكف هؤرقي كلملا دبع

 الثمتم لاقف هداوس عم |

 ممعلا كما اذزوجلا بحأ يناف * حضاوريغ نكينإ ًارارعناو 1

 هاا ارع فردتأ لاق كليو تكن مدل لاقف كلل دبع الان اكن هلوق نم راع كحضف |

 ةلكقذأو ططح لاقو كلملا دلع كلحيضقوه لاو انف لاق ال لاق رعشلا اذه هنف لبق ىذلا نينماولا || 7
 3 دنع 0-00 هل ل نأ ضررغلا دازأ 0 هللا ا لاق 7 0 نا



 0 00 ٠١ ( ءانغلا نم ريخلا اذه ينام ةبسن )

 ظ تبتسم وص
 / يدهجمبل تدعصن اشغ اورهظأناو * اهلالح نه اهموق ن١ يفإو

 .يدقح اجرح ىلع لأم و اهدص * اهموقل 1 ىموق اوبراح ولو

 أوس نءعاوسلا ,ىرح ىفةبابس ]لق يا: ضيرغلا ءانلاو ركل معلا لد وطلا ن : ةكورط

 ا قي نيشل ( قرخأو) لوأ لان ةيزابل هيفو يلعسولاب لق يناث راجتلا افقل هيف نأ شبح ر "ذو

 1 ا لاقدبعم ينثدح لاق بتاكلا سنوي نعمهار| ينثدح لاق هيبأ نع دامح نعىحي
 | : 0 ىف هتانغ ندح ىف نءاب دقو ص رغلا ءاقل بلط ىف

 ةكم أدم داسأ 0ك ا < داش نيا ال ءاشأ لم نتا امو

 2 نش اولقتناف ميم ا 0 هنال ةيدغل 3ك 0 ل نأ ة نط لوا 5 ىنغلب ناكدقو

 أ ينك اف باملا تعرقف هتينأف هلزنم ىلع تالدف هنع و كا 0 نه

 تدكا أدق فلا ل سي رتلا ابق 1 يل.لاةف د كا نادل 0 كش تلك نا كا | ضب تل

 نا ت تاقؤ 0 ير باملا تققدف ت حرف كانه ضيرغلا نأ اولاق نأ ىاكأ ق بالا قد
 موج . 3

| 3 

 ليم ر كَ َّق 0 تدنغف تدقق مويلا يف 00 0 9 ىانغ ىنعش
ِ 

 3 1 ش 0 0 < مويلا ىلا 3 لزب اف أدل اع مه يوولا تقلع

 || ىلع ري_بع وهام ايلطأ تكيعو ىرفس عاضو ىرحس ل اذه تاقف بانا 5 تحشام هللا وف

 م يلام 2 اصب الا تت روش ق هدينع قا ع تماما يكوشي 5 تاقو "ا ترقتحاو

 ْ ىنذو تخبلا تاي هيف ينغت ىذلا ليمح رعش ينع قلتو
 © وص

 ماك هتفب را رك ذب لو ضلرغلل 0

 1 يوضن تبرودقو د اهل وق سن االءايشا لم سن اامو

 00 اكلت قرادعات كمبأ + ير كانوسلاالول ابلوق الو

 فلا ك1 1 1: راو 744غ مج اقلام الا

 ديهش ةادغلاا تلقاع يبدو » نطايدج ولا نم ين> ام ىلا

 دبرا نهريغ داهح ياو # ةوزغب ليحاي دهاج نولوش
 امل نيك لست لك و * ةشاشب نهدنع ثيدح لك ِ

 هتايضف تُملعو يف : ىلا 5 2 نبا نشأ 5 6 تيت كمام لاف ليوطلا ن : 0

 ١ ع نآو هردقا امظمتو هسفنل ًاهيزتت سانلا نم راتتسالاب رط هنأ تلقو هسفن نم نخاع لع
 َ 0 تك لماذ | اجل ةنيدلا ىلا فارصنالا درا لاجرلا هلوادتتناالو لاذتبالا قحتسإال
 00 أف كلرعد» نشارتلا نا ىل لاقق تمجرف كلك أ رظنأ دسبعماي ىف حبصي 'حئاصب ذا ديسب



 ( ضب

 حتفف بابلاعرقف ليس نم كلذ ىلا لهو تاقف لوخدلا:يسححأ ىل لامقق تانلا نم احرف[
 ّ 1 درك تدلمف ته ف ةعلاط ن 0 ش اذافإ ت تلخدف س 0 لطن.] الو 0 ّك لاف“

 امل 00 7 هكا 5 0 1 م تاقف 00 :وصن لاقف ىنتث لع لفك 3 ادف 5 كف 7 0

 كلوقب ىنن دا فكف كادف . تاه تاقف ادع ايدل ّئ كيعم ناك 3 3 كتف ع تينغ 3

 دير دمنا كح تنارقدقو 2 اهلوق س ا ايشألم سن امو َ

 يقوص تكا نأ نايارلا كنأ ت1 دق كاف 7

 هعوادم الإ ا الد 00 ١ اذاش ننال ايشأ لم نساطو ١

 تدلغو تاأس اما انا ترد اذه كتدنغف هب اذا تدهن دق :توص هنال ليدس كلذ ىلا: نكيلو 2

 ةلاطإ لقنو ا 1ا :ةلالم لول داع اني يل لاقف ةحاح كل له 0 تودعام هللاو تاقف 0 5

 هنسدملاىلا تثتعحرو يدنع سانلا لح 0 هناو هلع نم تحب شن ,رذعاف ل تك نسوا 8

 تاكل كو ييع يف هنم كح وهوالا ًاناسنإ ثيأَو اق هتفايفو هتنطف نم تدححو هثيد تثدحتتف ل

 ةلضفب تذخا دق نوك اف رعشلا ريخو ليمح ةصّشهب قدح اناسنإ تفرع ىتل تلتف ةنشبو الا

 ب نأ تدوأ نا يل ليقو روهتم تيدا اننا ني ناو
 لا اقف هتلأ 8 خيشل 1 ربا كري نالف هل لاَس مم اخأش مف و ناف ةلظنح ين تأف هدهاشع 0

 أ نم لاق من يلع لف ناج هلأك هلحر ىلع ولعن لحرب 12 عيبرلا يف يف لي يف اناا م 1 'ء

 1 مدل اا يذلا ىدشل ىلا تاب قح تيستناف بسلا :اق لاق .ةلظنح ىن 8 0 تادف هللا ديعأي !ٍ 1

 ةلظنح ىب ؛ اخأي لاق هلارو نم اولزت مماف حفسلا كلذ ىرت لح هل ت تشاور نيآةرس

 كش ام كي كا ن٠ قوستا تا 1 ينايطعأو هللاوف يللا هعنطصت ريذ يف كل له

 نيبو ىناب لدحر ينأ ريغ كريخأ الو نأ نم ٠ يناأستال لاق الوأ كا نهو أ تاقف هيلع كل يف ْ

 ان 1 مه دشنت رسل رونلاا ب دا مم 35 نأ تن ا ناق ملاين ناد 55 موقلا 0 وه . 0

 أ رمل نأ !تاقو توب ا نيت ا الاو كاذؤ اعيش كلا 5 ناف ةمسلا ٠ نه ءالفع امفخ ر هَ 0

 الإ ا ند اب 0 دع هييصأ ادحأ م ١ الو | ل ل لحرلا رب الا نايرب دق يدلاو

 قلاض ميدخلو مهل تحسنا و 1 اهنوء.سفي رورد> 5 رج اذاف و تدناف هي ف اهتدشن '

 تلا اونذاف لاحرلا ىرتالام نايرب 5 رااو يد هصلانأ تاقو تول ف مهن ذأتساف 9 يلاور 55
 0-14 دو ب 2 ضي ااو , + :«حرحدا 0 ان و رع حو عر ك0 0 اا

 7 9 2 ١ 7 : . 1 "ملا 2-0

 ردح ناذاو نام 1 0 ا اد ىَ ع دور 1 الو مهدشنأ ام ايبا مل مدنا 39 ادب اهاضقا

 0 2 لن

 د نر

 تاّقق 3 ةيالثب اذاق هلاقع | ى؛ تادف ل تيهذو تو 0 6 .رذو تشثطعو سعشلا

 ا
 ىلام كادعت هتحاح نأ مزو لحر يف قا 0 يسفنل ت تاق 6 مهريغ دعا لا ا ديعالا

 || هر>'وم ىخرأ دق وه أذاؤ ادب ايمظعأ ىلا ان تفرصناف تاس ةنالع ”نع تزد ء لوقأف هيب هاا 0

 كتلاض تيضأ دق هللا ديعاي ممم ةيراح تلاقف تلاض ت رك ذو مالكا ىلع درف تءلسف همدقمو َ

 مدا تاخدف كخدا تلاق نيحأ تلق 1 رمشلا تنينشاو ناك لك دتشا كلا كنظأ ا.د[ ع

 ا هي ا

2 
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 ظ :نحأ ا رأ ل حدقلاو ةضضفم ةيرصم ةفحصلاو نيلديف حدقو رم رمثنم رمت اهف
 ١ 0 الإ نرأاك هللإو هللا ةماايتاق © تيور ىح نيالا نم تبرشو تمجيف كنود تلاقف هنم
 ' || فرشلا قوف ةرحشلا هذه يرث له تااقف اش ىلاج نم ترك ذ, ليف لطتلاب ل 00

 اهتيزجو تمقف اهنابو ىنيب ليللا لاخمت اهلوح كل ساب ع س.شلا ناف تلاق من تلق

 نم تيارام هللا وف 8 تطأ ةرحشلا تبا يتح تجر 5 تدورو تن كحل دهلهللاو دللوا 7 ٌْ

 لاق كيلع مالسلا تلق ينغي(١ ( هن ريقع اب هنأ كب لب الا 50 وه اذاف ىحاص تد 1

 ةصقلاهيلع تصصتناف ت 0 ينربخاف كيلعال لاق 'ىش نم فاز وام تلق كءار 0 مالسلا كيلعو

 لا و هلوق نم تيدعق كل ءاط تدضأ دق لاَقف تعم يدلاب هيرو 5 رمل ل 0 ثيبهَتنا 5

0 

 ي

 دق لاقو ءادعصلا سفنتف هل امهتفصوف حدقلاو ةفحصلا نبءانالا ةفص نغ يناس مث اعيش أ
 ف وا اذا قع تنكف كيسح لاقف اهب فيطت اجا و ةرحشاا هل تركذ مْ كحيو كتيلط تنص

 ميل دق ىلإ نط املف بلكلا رج زعيم ساجو هنم ندي رف ءاشملا ىلا هتوعد اهكرابم ىلا ىلبإ
 وحب ادماع ٍٍقاطنا 3 : لا ىدرو اهدحاب رزااف نيدرب 0 جرختداؤ هل ةبيع ىلا ماَقْف هتقمر

 كلذك لزأ 8 حلولا قاري نا: تفح اذا: >- يفق ا تاءحف يداولا تيطيتداو ةرحشلا

 ةاقالل نع ترانا ا. رمالك عمسأ رد سلا نا نع اسرق تارحت ىلا هتقبس يتح
 ابلأ انيواوب ماع ملسفأ ضرالاب قصل هن 1 | هللاوق نس اح أكان ديعل ريغ اهعم ناك تح نب 1 000

 اهعم 5 ترمأ مت 2 ل هتلاسو ةسر نك هدعب 1 لعق ه4, كد لا ك1 دا

 امو اف تلتاخ قدا تلاقو غرفو لك | اماف امال هللا تيرقف

 ديزرو اهح . يعي مولا نا هه لؤي ةآدلو 2 يوطا تقلع

 دحاو لك عدوف حبصلا ىلا تراخنف ةافتلا تفلا حار الو مش نالوش ام ناندح الاز 1

 وي و تعجطضاف 2: ل يل نوف فرضنا مث مث طق هب تعحسام عادو 1 ا ام

 تح مك ىف اخأأي لاق َ هك عف رف انلباحا أم دعب ءاط هيحاص ىلا تفتلب < ةوطخ يشع اعل

 ةيوعد مث ًارورس سانلا را وعر اهماع فا لإ تالخو تللضو تاور تقف مانس يتم

 ا كولملا هيك اع نادرو حالما مف اذاف اهحتتفاف هتع اك 8 )د قدم ءادعلا ىلا

 رمعم نب ليج رهاذاو يل. تياشاو هئيدح ينثدحو كنع هنرذذام ؟ يل يمه ناك ؤا هللاو امأ 0 (ٍ

 تلق اهدكنب نأ اهي ر نإ كللهف اهدنع نم يف رصنم يف تاس تاق دق يفا ىللاقو ة هيل ةارأآو

 يندشناف

 ياو اد وصل تبرق دقو * اطوق نبال ءاشأ لم نانو

 لال ند ىلا تدع م اهنارع لبالا تذخأ يح تثكف فرصنا و قعدو مث تاببالا

 ىذان مث ىرخالا ىلع 0 امفرفهيلحر ىدحإ تعط الحر نأ ةركملا عر لصأو )0(

 7 ىنَح نبا صئاصخ نم ه ةروقعملا هلجر يأ هتريقع عفرسانلا لاَقؤ هنوص ىلعأب جرصو



 ( مور

 ا رئاز مويلاو اب ًالاط سمت ئج ىلا مكيلع مالسلا تلقف ةأرملا ينو دربلاب 2 م : ىسأر هب تنهدف |[

 ركذأو ضلع أ تامؤ ليخ دربللاو هيلغة نشب اطلوشت ةيريو> تعمسف عن تلاق نونذاتأ |

 اماخ تدل م لاق كيلا رظنأ ىت ل ةرزإ تن لف ف اج نسحاف كرك ذ هنا تلقو هلضف ||

 اهتييعب تعدو نييتثمب نأ ذه كإونام هللاو مت ىنب اخأي تلاق مث فرطمب ىل تعدو تذوب 9
 ديلا ست وقتا كياع تيسفأ تلاق مث رفصعلا ن + ةعشم ةيورض ةدلب ىلإ رخأف 35

 يدس قعردم ثدحلاو كلذ تاعفف كدر هنشأ ضو ةقدلملا هذم نرزتتل مث كلتعردم نيلحتالا 5

 ىلبإ ىلا: تفرصنا مث راهنلا نم اليوط انئدحتو اهانيع تعمدف تايبالا اهتدشنأو يبناح ىلا !ملعتل | ٠
 هدنع نه تفرصناو 0 ل تزحف دعم لاق ةئشب نم ةرظنو لمح دربو ةنبثب ةفحلج 8

 تدنغ ايف ةنيثيو ليخح ندع معو هنانغل ءامساو ضيرغلا نم ةرظنب الاح سانلا ا هللو انأو 7

 نم 5 طق ني>حوزب تعيس الو كار اق فدو كلذ قح ىلع ضيرغلا هب ينغ امو هبانأ 2

 ينمو ضيرغلا نمو ةنيثبو ليمح 1

 م ريا اذه يف ترك ذ ىتأ تاودصالا هذه ةبن 92

 اهنم ةدحاو هديصق نم اي هو 0
 0 وص 3

 ديزي و اهج ىع مولا ىلا #2 لزي ل اديلواونم يوما تقلع

 سيخ وهو عسا كا تقار * اهلاون ىراظتنايفيرمع تينقأو

 د ديب امف اهبح الو * ًايلاط تا دود نًالف

 دير رسم رس ه5 دقو * اهلوق س :االدم 0 ا

 دود> ك:دفينرذعاف كنرزل * ىرت تلا نو.لاالول اهلوقالو

 دنزرو تبان تلاق ىلا نم * ىلتاق ةنئيثاييلام تاق اذا
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 بعل تلم كاد كر تاون دن نع ل يدر

 عباسلاو سداسلاو ثلاثلاو ىناثلاو لوالا يف ديعمل ءانغلاو رد تدلل ءثلا لب وللا ن نم ضو

 ياشهلاو ورمع ركذو ةناب :نب ورنمعو قحسا نع يطسولا ير
 مها ربا لاو ضار ءهلاىلاو دعم ىلا سني ليقت فيقذ هيف ناو لنبلا آ لوأ البق ف نأ |

 اق نأ نا هنباب ليقت ينان لوالا تايبالا نم ة فرالاقوءعا تنام هنأ

 ءانغ ديف ة تلا قع .لوأو ىتاعرلا نع لسعر رخ آ ليقت ىف سداسلاو ثل ناقوس | ١ ش
 رعاك لوصوم وهو ادن

 ُض

 في : و

 دوع نيثباي : ىلوت .لراهدو * ديدح 'تايشلا ناعإو تلالإ ا
 ديهز نياذبت دق امو بيرق * مثاو نوكن انك مقنغف ٍ



000 

 ا 1151 ىنادىزقلا ىداوب: « ةلل نتا له ىرتش تلالأ
 0007 الملا لج نم ثرامو +. ةللرهدلا نة يدنس نيفلا لهو
 5 : ديم مو تاجاحلا باطت دقو #* تواش دعب ءاوهالا ىف لن دقف

 7 روكي نا هنشب نسلو قحسال هنأ ش "0 رم عرج ل والد ليت فاتح نيلوالا نيدلا يف
 01 ل ا (يرحازاعأ شيحنع رصتلال قث ان جرس نال هدعب امو كلاثلا يفو هل

 : دلاخ نع نعم نب دم نع ماشه نب ديلولا يادخ كاف نابع ا ينادح لاقةيش نب رمع انثدح لاق

 3 يعامعأ يل لاقان رحسأ ملف خس تاضماو هر لكالاو يعامعأ عم تجرخ لاق يموزذلا ىماس نإ

 1 نم رم هلارادوع جرخأ دف خلي شيلا اذاف تلعفف هلمح بفكراو خ خيشل !ااذه هلع لمحاو كب 8 نع 0

 ىنعو هب يرض فاللغ

 اورمشناف اودغاملل * رك ذلاضيرغلا جاه

 ضيرغلا لاق اذهن و انباختا ضعبل تاقف

 تس وص
 اور.ثناف اودغامل # رك ذلا ضيرغلا جاه

 رفسلا نهمض دق *« جحس لاغب ىلع

 نبيا تامام 0 ل دع نه نهف

 رد ينانأ فارع اهنا اذإ قع

 ضيرغلاهيف ىنغاملضيرفلا هلعفل فاقلاب » ركذلانطيرقلا جاه »6 رمعلاق ىذلا زجرلا نم ةضورمع
 قحسا رك ذو نين هيف هل نأ سورا ذ حرسنبال ءانغلاو ةعسر يأن ردعل عكا 6 هيفا ىد

 اى د نا !ىادملا رك ذو رخآلا ادب او رصنلا يرحم يف قاطع“ لاس هلا نأ

 و وضارغال لمرلا فيفخ 0 حرس 0 هبا ليقو رصننلا لوا ليقت ضارغالل هيفو لمر

 سوي باكو توصلا اذه

 - رفقم ظاكع  يذب * رضحم يداٌّؤُو 0

 اورعا نيح ةورم #لا اونزاوام اذا َى

 اقردشنا ومكليل 0 را 0

 ا نتا < حالا ف 0 !
 مدق كلملا دبع نب ديلولا نأ يدعسلا كا لاق 2 نع داع تكاد نإ نيسحا ) قرشا (

 لاق ةعيبر 2 اولاقف اهنع ينريخ ١ لح نه لش 0 املا يأ نا اراف 0

 مث هندحم 0 هعم كرو هوناه لاقف هورك ذف داع مث هابأف هورل دف لاف داع من هب ىل ةحاحال

 دنع تنك ٠ 000 دم لامار ىلع لع دلو ياردة ف لع هحيلتملا ٠ «ءادر رم لوخ



 اهدعتتك ىلا تراشاع ينراست تك ورا ةيراج دنعنم ةلاسرب .ةيراج ينتءاجذا 4 ةيداج |

 دلولاو يرام كيلي دن ىذا يف كيفذح كلت تناكبام هذل نم اضع 1 تدجواش ىكتم تضعف |

 كد ىف انزام لاق نيؤلل ماا كحف 00 لبق رمع عجر امل كحضيأ[

 0 ىسانلا لجأ يدلع نا ننال هل لاقف هعم ضيرغلا لمد ناكو عير 8 نزلا[ : :

 هتلق يش 00 نئمؤملا رم عمسأ لاقف هاعدف هناه لاق هعمست نأ كل لوف 0 يا وأ

 ا هبوري نم سانلا نمورمح رعشإ ينغإ عقدناف | 1

 ىركذت نأ طاصب نالوا د رم رم 1 يفا

 0 هيف ىتتان د * السم كل ىرأال موينوكي و

 ردش مم اقل مول نك :+ ةنلا يقلأ ينتيلاب

 طع مل ةباحس قريكالا # # ينيدعل يذلادعولاو تر

 000 سلو ا ميرخ هلا اذه * الحاعزح سيل ونويدلا ي خه

 ديلولارورمسد شاف لاق رمصنملاب لوأ ليش هنلط و ضي رغلل ءانغلا نأ شبح ركذو لماكلا نم هضورع

 فافخلا يلع نب نسما ( يزداد رد يضقو هاكك و هس وؤ اليف قر هذه رمعاب هللاقو كلذب | 0

 مدق لاق ةفوكلا لهأ نم لجر ينادح لاق ةناوع نع ينئادملا نع دم نب ثرحلا ندخل |
 00 ترار نأ هل لقو مالس | ف هر رقأ لاَقف اهدص هل ناكو هيلا يبأ يناسرأف ةفوكلا بيصأ :

 كوبأ ع دق لاقف هل تاكو مالسلا هنأ رقأ ا املف ىلصي وهو ةعمج موي 2 هتاف تلق اع ًاعشانل 0

 تددر بانلا ىلا تنهمتأاو ت> رذاملف يعاب غلبأف هريغ يف ياتلل لو ةع ا مول يقردشلا ا ينا

 ليمح لوق هتدشنأف يندشنأف لاق ' تلقر كلانا امش ىورا لاق

 راد نا اصب نملك * يفريسإ 00 ع اظنحأل ين

 نال تحب دقلاو كافامرن وذ الا كبح كالت هرد هلل كاسل ا بص لاقف ةمدقتملا تايبالا

 نا ف لاحملا كاز اننصوا امو لي رعش يف انقدس أ انآ لآ مث هيلع نوذتحي الاثم

 دامح ينثدح تايزلا د# نب نوره ( لاقو ) رع لوقأف نأ انو ع نأ نب نو انبذلا أ

 ضعب هل لاقف امسحتساف مهريد يف ليال نايهر تاوصأ عحض ضل ر دانا اد َّ ع قحسأ 5 :

 هن يف هلثم غاضف انْط توصلا اذه لثم ىلع غص ديزي انأنةعم نما 0

 داغ' يننأ ىنيه رصتال * يدابلا كبح رك مي :
 هنم نسحاب عمس م

 هد توصلا اذه هين

 هس وص
 داغ ل ينيم رصتال د يدابلا كبح 8 مأاي



 3# | ١ ا“ م ا 1 ا ما اال ا يالا ال
 00 6 2 5 5 / به 0 ف 4 54 0 0 : نك ا ا ارح اا رو ا اج

 0-1 3 ل : 4 3
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 | 31 0[ راو د ا

 1 ىراصنالا اكو ناسح نا : نما امع نب دعس رعشلا 1) زجرلا فحارم نم هضو سم

 0 هيفو شيح ن ع ىطسولاب ليقف يناث ىملا نبال هيفو يطسولاب لدا لف فنح ضيرغال ءانغلاو

 : 38 30 3 ةيش نب رمح انثدح لاق سأوب ليعمسا ( ينربخأو ) جزم مه نأ ن مهاربإل |

 يبأ نب . مهاربأ مهن يل بامصأو نأ تجحرخ لاق ةطشاملا نبا, فرعي ناكو ةبقع نب ورمع نع ةياعا 0

 نم انحف نم عمسأ نا انيبحأو امان اه ومع ناكو. ةئم مثتحم انك كسان لجو انعمو قيقعلا ىلا م ىلا 1

 00001 | احب و نحف رعالا دهني الجو ايف نآ هل ت تاقف همشتخمو هام حو نسل

 ىننف ميلا نبمهاربا عفدناف مكل ادبام اوعنصاف مئان موم نأ مكدم ىلع اهلاق كباهن

 داغ يننأ 0 هرصلال * .ىدايلا كبح ا

 داز را ٠ نم اءاتمإديرأو ©. ىن راع
 5 لير هللاو دارلا ن 7 عا د 1 حايصلو صقر ل كيناتلا بوف لاق ةقدأو هداحأف.ا |

 ناك نا كلمأ ام ت تقتعأ ةطشاملانب ل لوي لاق ىما ءا كل ان لاؤءر |نع تعك 8 دا لا

 ركذي لو ربخلا ر 0 بوبأ ن ءهببأ نع دام نع ىحب نب نيسملا هب ينربخأ هلبق دحأ ي ا مأ كان

 كلملا دبع نب ناملاس مايأ يف ضارغلا ةافو تناكو كلذ دعب هلاق امو انا .,عكسانلا 5 :

 نب عفان يلو ناكديلولا ع ناولس ةفالخ يف تام هنا هشالاو اهزواحتي مل زيزعلا دنع نب رمع وأ !1

 0 عى نب نيسحلا رب قردلا واهبتام < هدم اهط وتساونعلاب م 0 ٍضِإ تلا مام ريف ك0 ةمقلع ظ

 لاقزيزعلا دع ندحأ ) 2 () هريج ًاضيأنيمورخلا ضم ينربخأ لاق يب دس نعاس نع دامخ ١

 هيلطنام اريثك ناكو ضي رغلاهف اخ ةكم ىلوأم ةمقلع ن عفان نأ نايف ا نبرمم انندح

 اموي هيلاعفدهناهمدخيناك ذك 000 جر دك راع اوخ ا لواتم ضعف ى حسا و هنم بريف دج رم
 لاقت ةيملع نعفان ين لف هيلا اب ترصف لاقاسسط يل اهوا راطعلا نالف ىلا اهبرمصدل لاقو هل ةعبر

 رسلاقو كحيضفربخلا 50 هتصقام لاق من تلقف هتك أ نأ ردقأ ! هللاو ضيرغلا ةعبر هذه

 ترسف هيلع ساب الف رهظي هل لقو هطءا لاقو ريناد يناطعاو ايط اه الق تاعفف لزتملا ىلا يعم

 يف مقال ىلع اطاتحا ةليح هذه اعإ ل نأ يغبأي نال لافو عزحف كلذب هن اق و هيلا

 || نا يوزحلا اذه ىنثدخ قحسا ( لاق ) هب دهعلا رخآ ناكبف نميلا ىلا هتقو نم جرخ مث هدب
 كيكسيام هل تاقف يب ينار املف لاق انرافسأ ضد يف هب انزيجا هب ماقأو نها ىلا راك ضربا

 عيب ءانهاي ىل نولوقيف يدوع لمأ ينور موق نبي ش «عأ نأ 1 طل كك تنأ ينأ لاق

 7 ذلتسأ تنكاما يح ن1 لاق كلها فق 2 يلا عجراف هل تاقف لحرلا ة ا

 كلكاتخ نم "شب اننعف هل انلق تشعام ةكرات تسلو ناكل اكد 00 كو عم اهب

 00 دا ضورتلل ياتلا برصلا نم هنأ لوش نا ىلوالا" رجلا _فحانم نم هلوق (1)
 لصالا ححصم ها لماكلا



 ىلع اهدشف ؟راتوأ اهنأ ريضم نم انط رخو اهات ل5 داتا: درع وب ناس اذ ١ : هيلع انسقأ مث ىأف 1
 ريهز رعش يف ينغف : ضدلاو كرا
 : اونح هب ن دعاسإ ىلقف * ان وحش ىل جيهف مد يرجح 0

 ىتح كلذ يفدغرتل زن مو كقاتشي اب نم لكف ةكماملا عجرا ها كلش نسحأ ًائيش انممسن اف ||

 تنك دقوموق لاي ذنم ينءاحلاق كتصقام انلقف البلع هاندحوف اندع مل انتجاحل انيضمو هيلا باجأ |
 يننغ مهضعا ىل لاف مينغأ تلج حو مهتركن أف انتغ اولاقف نيالا يف ايغا ||

 اولي مف اسنم اوبر مل لامملا اوئح دقل 1

 تقفاف انا نتا ىودأالا تاحفس ق 0 قد ماو ا ىل لاقق تأ 4 قا ٍماقف تق

 كاك د نم تامو انموي ةيقب هدنع انف لاق توضاسالا يارا ال اك ليلع انأو ةثلث دعب |

 نوكمللا معز لاق نانَع يأ نع ةيش نإ | دح كاف سنوي نب ليعمسا« ينرخأ )ا

 الي ىنغف كععدالب ىلا جرد ضررفلا نأ ٌ

 قمل ىلع دق اك * ايكراوقل بكر مه
 الا ا اهنس“تدصأو انماسلح تروسدقت ناو اتم هب حاسف |[
 | نم لحجر انمدح لاق باطلا نب دمع يندح: لان هش نرخ انج لاق سنوي نب ليعمسأ 1

 0 روك ذملا هربخيف قحسا لاقو ضايرشلا تاز لاقلت نا نع زرخم هل لاقي ليبق ينأأأ
 اناخوأ ًاسرعامإ ضيرغلا لآل امي تدهش“ لاق صارم ل ل ا ىنأ نع مالت نأ _ّ

 لاق انأكلذك وأ لاقكلذك هللاو تناقهلاوم ضن هللاقف لمت نا ةبارا ويا رد نعت هل ليقف |[

 ينغل ايلف نسحلا و أ ل ةيشم يشكو هب يعرف فدلا دخأ مث لو يب لعأ تن 1

 هعداركملاطلاخنارفعزلاوا * هضاس قزارلا نول برت |

 هل>اع الاف نا اننطو انمالا هائعفر امو اير رو هقثع توتلأ يت > اربدمو القم هينغل لا

 املف“توضصلا اذهب ىغتب نأ نيلا هنت اما لاق نكسم ينأ نع ء يبلكلا نبا ينادحو ( قحسا لاق ) 1

 : 1 كلذ يف نجلا هتلتقف هانغت هبلاوم هيض 2

1 

 ظ

 0-5 تاروضصاالا هده ةيسل جل

 هس وص

 اونج هب نحتسإ ياقف 5 انوش يل جييف يمد عرج

 انيرقلا دقتفي نيح ىكين * يح لكو قارفلل ىبأأ

 انس نأ ةزرافا نيبه يرن يلع حل
 انينض ان تتكتو ةق راف « ثنا يع تناك

 | يطسولاب لمر فيفحخ درولا ىبآل هيفو نامحدل هنإ ليقو شي> نع ضارغلل ءانغلاو يعزل رمش [



 0و ىف ماا راح ثمل
 4 د ومص

 0 ةح + ةياور يف 0 ةرالا ةباملا ن 2

 اولث 0 ف ايوب لاما اوثدح دقل

 لمتعم 0 ل نسب اقم نفل 2 ىلع

 ليتخم ءانسجلاب ل. * وبتملا كباق مهفو

 للخلاو جابيدلا لك * اخ للحب ةففخم

 اولز مهار نيا رسلا :يف :امصاع .لئاسا

 اولحرذا كوعشول كلا# مم بيرق مه لاَقف ٠

 رار نوال ]  نح هنطو ضيرعلا راتحلا نححللا يف ءانغااو يدشالا لدبع نب مكحال رعشلا

 ليقثلا نم دعا ظ امف ذأ يا ثطا و تاسالا نم يناثااو لوالا يف يلعس ولا يرحم يف

 ٍإ ق>سأ نع يلع ولا ىرحت ف ةيانسأاب لمر حرم نبال تايبالا نه هدعب 3 ثااثلا فو لوألا

 ١ ! نامل ةعبرأهنف حد يذلا نأ ديبع نإ د و نشيحا نع يلع د ولان الوأ ليش م .ىهأر 0 امفو

 1 ش نبا رحذو قراخمو حرس نال لمرلا يف نانو كلامو نع ليقثلا فيفخ 5 نان اهم

 ]| نالو رصنلاب للسهر ف.ةخ حرس نا ف نأ نيبح نا أو ايلات رامز راق ناو واكلا

 هدعب يذلاو اوثح دقل يف اهلك ناحلالا هذه رصنلاب ىليقت يفان حرس نبالو رصنيلاب المر جحسم

 م6 هبسنو لدبع نب ملا رابخأ يي
 1 | نب رصن نب لابح نب دعس نب لالب نب لاقع نب ةءلعأ نب ورميت نب ةلدح نب لدنع نب مكحلا وه

 ” || ثييخ ءاجم هتقبط يف مدقم ديحم عاش ةعز> نب دسا نب نادود نب ةيلعت نب كلام نب ةرضاف

 اا 11١ اركشلا , :ةنمو هلزنو بدحأ جرعأ ناكو ةؤمالا ةلودلا ءارعش نم ناسللا
 يسقلا سيزدإ ندع اندح لاقل دا ريدا نب توقع ينأدح لاق رامع نب هللا ىلع نب ددحأ ل

 فوقولا كرتف اضملا هقرافتال جرعأ يدسالا لدبع نب مكلا ناك لاق يبتعلا انئدح لاق طساوب
 رخؤت الو لوسرهل سيح الف هلسر عم اب ثعبيو 1 امل تك ناكو كارلا: تاوباب

 لفوت نإ ىي كلذ يف لاقف ةحاح هل

 بجحتو ىدق باوبالاىلعنمتو * لخاد لوأ رادلا يف كح اصع
 ا يهدأ هلل وعل ىد_ةو 4 3 ناوءرفلا دوم سس تناك

 بهريو اهنم ةاضرملا يف بغريو * اهطخس رذو ىصمت الف عاطت

 نيبااي ىحبل كوقي كلذ دعب لدبع ن نبا ناكنف امن. سانلا كحضو ةف ةوكلاب تاسبالا هذه تعاشف لاق

 0 0 لعش ناك مك اب لع عك نأ تنتجاو ك2 اتريد تح ىاضع نم توا ةسازلا



 نب بوقعي ينئدح لاق رام أ راو نأ ل لاق يبمع ( ينرخأ ) عاقرلا يف
 ناكو ةلع وبأ .هل لاقي ىعأ قيدص لديه ؛ مكحلل ناك لاق يشرقلا ر ةهح وبأ انثدح لاق من

 داقي ةيلع وب ا لمح ىحلاواسبا و>إ ضعب 1 ىلا اهطزنم نم ةليل اج 0 دا كديع نبا ل

 يأ اصع ىلا مكحلا رظن سيحلا ىف ارقتسا ام اف امه امذخاف ةفوكلاب سسعلا بحاص بتف|

 لوقي أهنأوكحضف هاصع بناج ىلا ةعوضوم عا
 نازل نجاحا نق لل ينأ سبحو يسبح

 ناديلاالو هئنمل>رلاال #خ دعقمو داش نا

 نالماحلا بخ يبو ك * انه رص الب اذه

 .٠ ناكميف تو> نبع ة هع الفلا بح ا ناي

 ' ناقفاوتم 'انرهد ةنلع بأ فرطو ىفرط

 * نانزاكع انداو>ف * 0 نحل“ ف

 نالواصتي الو يرشي * اهافلع ال نافرط ظ

 ناخدلا عطس نأ ققكرلا هالو سل 0
 اضيأ حلا هف لاقف نع مسإ نا لق

 ديقلا ريسألا مون هب يوناو # ارداس سيلا هيل يي كرقأ

 تستمر عش ريبحم ىلع كنعأ * نقل را ّق

 و ىحأ سيح را # ركشو ةريع انيتلاح يفف *

 دج هجولا ىلعوأ اعيرص خيي * هنكح قراف زاكملا ذا انالك 0

 ديلاعمتماق لجرلا ماقمىرخ ا + ابك اوبلا ىلا يده هزاكمف 00
 يدسألا را دعا ىنثدح لاق ليلع نب نسما اند لاق يفريدلا ناردع نإ دم (انريحأ ١ ا

 ةفوكلاب ةطرمشلا ىلولاق تيدكلا ةيوار لهسن بدم نع يدسألا يعالسلا س :أ نب دمحم ىنثدح ل دق
 دقو جرعأ الكأس ىتاف جرعأ ناكو لديع نب رخو جعار 2 ةرامدلا ىلو ٍّح * رعأ لحر 9

 لئاسلل لديع نبا لاقف هلأ ! ريمالل ضرعت | ٠

 ناحرعلا ةلود يذح مف المع * سغلاو قماحتلا عدواصعلا أ

0 9000-7 8 

 د17“

 قدا >ر ا.يلكل 0 3 ع احطرش 7-30 1 نر

 ناطيشلا عبارلا ناف انأو 2 ا ان نو

 2 ديبع نع شفخالا هتادحو هنع 5-5 نأ هلاسو مهرد يتئاع هي هيلا ثعبف ريمآلا كلذ هناسأ تغانق |

 لاق زيرزعلا دنع نب رمع نع ةناوغ نع مكدنا نب دم نع ء خيش ينأ نب ناملس نع يديزبلا للا |

 لاقي نيد .رعشالا ن ل ا

 دمحأ ( ىتربخأ ) معن نب بوقعي ا لثع بدخل فا ود نص 0 لس

 ميطا نع لهايلا رولا نب بنعق ٠ نع لمارعسا نب بوقعي ىثادح .لاق ر

 دو موو
>2 38 07 

 ( ين يالا ف



 أأ لق 00 اهصقف اماه لاقذ ا كلت ِ يبا لاقف 0 يح مدا هأ عب الو هيلع

 لاقف ةف تيأرام تاه جات !او وع نإ

0 

 اهماق يلع 0 هح ودخم د مدل و ي ر ا 5 أ 3

 0 0 هيجان 00 #2 1 و 0 تل ردد و

 يا و

 | عدا مالغإ لاق 0 0 أ ماو مل لاق هف ربا ةاخقلا ف و اذه 0 1 رشي نبا هل لاقف ظ

 [ هنيلعو هيلعفالاو ىه يه لاق تر امم هذه تي لاقأ١ تءاحف ةنالف تاه لات هلكوب ءاحف انالاف

 ]ا | لاقمن لاق اهعيبتأ لاق كلملا دبع نام رهق هيقلف جرخو اهكرف ةلغببو كلذ لثن لاق ةردبب 0
 8 ا .مدنس يايا لاق كتطع ًالافلا الا تدبأ ول هللاو اما هل لاقف ةْباَسس هاطعاف كال ىح لاق ةنائس لاق :

 || نع ىرمعلا 0 الآ 0111 اندج لزق دبع ن نسحلا ( يربخأ ) كتبا ةتسالا تنبأ و
 سيق دلو نم ةاسمعا يميعلا د.نم نب ناسح نب ده جوزت لاق طيقل نع شايع نبا نع منييلا

 1 لدع نبا لاقف 3 2 لات مم لحر هايإ اهحوز سدق نب ةءاط نب لتاقم ةثبا يه و مداع ناآأ

 7 مهاردلاب ةداس موق ةليقع # هبحو هللا دوس . دايز عابأ

 ْ 1 مصاعنب نيشاقك أن كا داو 8 ةتاال دعس نابع ناك امو

 2 ] مئاركلا تانصحلا سمأ عيضو * هت را[ لخ ناكلاندر هيكل

 0 . يمصاخت ريمالا ب بأ ىلا ىحو -# :ةدع كل. نك هنم ةيد يدح

 ٌ ْ مراع نحس ىف تيقلا 55 * يهخصطاخ تاق الح ورىفتنك ولف

 1 ظ دمع ناكو لاق اهق راف يت> ناسح نب دم ىلعا 0 كلذ نم اوفنأ هرعش اهلهأ غاب ا.لف لاق
 00١) .عورعتلا اذه لاقت اع هدرق ةجاح لديع نإا هلأسق داوسلا روك ضب ىلع الماع ناس نإ
 || لاقيزأتلا ليلع نيردمح انثدح لاق يفريصلا ناره نب دمعربحلا اذسمب يف ريخأ ًاريثك ءام ابو
 0 | رك دق تع هلا ةيرلأو لرش دنع عا ىالتنلا رشإ نإ دم نع قدا 0 دق ندخل

 ٠ || تعمس املف ةبلط نب لتاقم تنب ةذاعم اهجوزت يتلا ة ةأرملا تئاكو لاق هب دازو يمع هرك ذامت اوحن

 - ]|| لاه هنم تيدتقاو اهباماوطسوتف اياهأ ىلا تب رهو اهحوز ىلع تزن امف لديع نا لاقام

 3 ركز يبأ رصن نب يمي نع ءاطغ نع ىرمعلا ن ع يناركلا ينثدح لاق يح (قرخا ) اهفراقو

 3 هلوقب لثمت طالبلاب ىثمتت يهو ةأ سما يدسألالدبع نبا عمس لاق
 0 ىذرع يعم و ينغلاروسي كرداو * ع ا ناسا 0

 ا يدي ًالالدع نبا مأ تلاق: رعشلا اذه لئاق نثرت 4 0 ١ اهم : اسرق ناكو لديع نإ اهل لاقف

 ا لوقأ ىذلا انأو وهان أف لاقال تلاق ةفرعم هنتثتفا لاق
 8 لزعلا عقتيالف يدهج هلزعأو * هدي دقيف ًانايحأ ظنأو
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0-2 "0 

)1400 

 ل هل 0 كه 8 0 قزاع ره نيح الجم دادزا و

 لهجلا هبرعغو ىذا وه اذا # هل قليحام ل ١ اعرو

 لعبلا عر ناوامدق ةرياكم * قرا> ويراح نادب يف هتيواف

 او 8 آو ل اهحوز أمعم يتللو هللا 0 لاف تا 4 مغمال راحلا هللاو نشا ا هل تلاقف ا 1

 ىدعن ( ميطا 1 لاق لهاا زيرحلا نإ - 0 ان لاق هانا ا ل نب ل ) ينربخأ) | 0

 : ند 0 2 لاف عش تا هللا دنع انثدد لاق يه" 0 بوح اا 5

 لاق مث هبدب ناد فتفقو 6 7 ا هريره دب لعاب افرك ا هناا لدبع 001

 0 ا 2 0 عاف 0 ا تكف 5

 نحمي لاق فالا حوا لاق يك لاق ةلاح ف يفءز | مرع لاق كتحاحافتدصتقا نا لعاف [: ا لاق! 3

 ا ةداعلا ة سان الا دوعأ نا 5 0 لاق امنت نأ ةمححللا ىلع فاخئاريمالا هللا لص لاق ايكو فصاتم 55

 نا 0 كح اع ررضلافالاو عنملا سانا دوعت >- اىهاظ اهعم 2 َّ]ى مأو رس اهعيمم مح ىنطعاف لاق ٍ

 هن : | نساناقو هيدي نيا 2 كل ملدا اندش 3 لاقوة ريبه نبأ كدعذف توما فادأ 0

 تملعام هناف هللا هحبق اهأنإ هوطعألاق نا.ضغان ق فرمهتاوأفالا هدا قا تادَح الى ااط

 دمج ىنثدح.لاق ىزتعلا اندح لاق يبا ماأرصن ن بيبح 2 ) فرصناو ًاعدجاف نيب ل

 ةفوكلاب نوعاطلا عقوامل أولاق هريغو هلا نب دعدبا ينب نم انا ثم ىنثدح لاق ىدس الا ةبواعم 2

 اوناكو مالسلا هيلع بلاط ينأ نب يلع ب>اص ىرضاغلا شييح نيرزومب هيف تامو ةرضاغ ىب ىنأأ

 مهثيري ىرضافلا ل دبع نب مكحلالاقف مط معوجبو ءافرظ ||
 ضفخ يف شعل ذايحرأورمعو * لدنح نبا دعبو مذ ىف قل

 ىلا نمر ىلع تب منهناالا * مهدمب شيعلا لًانانيقبو اوض»

 نب يق لكو ريعاسم لوهك * ملاسو دايح نم ىلوح ناك دقف
 ضنا, ءانلا ةناملا د 00 سغأ * ةعقر ةحام 3 | راع جتلاود

 د هش لاقف ام ِ هد "ا 0 ةحاح د نا

 دصقو عرواذ هأو ا تك يو اهات ا 2 تيأر

 دعس نب دعع لآ تانارس ال1 ير قئاهأ لوشإ

 دنع ناك كنأش اك تسكلا م #* الق تدحو) هنسك واق

 يدنع فورعملا ىغسب 1 # نا ليعرف كسا | تكد

 ئابأز هل 1 ام هنمو # حصل لوقلا ضءبو هل تاقف

 يدعتلا ةبفاع كلع فلا * .يفا يركلا مارك قون



 090307 ل بش نم دادز اق *«. ودل م برقأ
 | ىدر ا 42 نأ ان انيع ا ريسغ مسقأف

 0 00 لل ىلا لي نإ نمحلا اندح لاق يفييسلا نارمع ني دمع ( ينرخأ |١

 ا "كلا ةيوار يد الا ليسن دم ىتدح لاق يمالسلا شنأ نب دمع نع رشب نبا نعويدسألا

 : أ ةفوكلاجارخ ىلع ناكو وعلا ةعدبا ني ناسع ندم ناعم اللا ك2 3 كك

 . نأ ردقأ تنك نإ هللا 51 لاقف هحارخ نم اهرد نيثالث هنع عضي ا 00 يف :

 ا لوش وهو لدنع نبا فرصناف | 000 نم عضأ ٠

 | نيثالثلاكلتيف هللا كرانال * اهبحاصل ضرءنالنيث الثلا عد

 | | وردي اهوق ىرنانتشاك #© اركتم رادلا ىف.ةنوصالءامل
 0 0 مويلاا بف ترصةرامإ ةكلم تيطعأ دق كناف ن.حأ
 ال الآ ني تمبفأ < اذبأ ايلثم ارخ هللا كطمنال

 هبف لاف لورا لعا# . كيش هل عضي رف لاق

 دصقو عرو اذ هار آت تنكو > امولط اهرش اد م تيأرإ

 دعس "ني  ناشح هللا تامأ 2 اع ا يفر ا كر

 دعم يف كلثم تفداص مك يلم ناطحق يف تفداص ف

 دمحو ةلكسم دنع مالاو * الخم د دحأو ةعارب لقأ

 26 دلج نيطع قوفرءملا عر * هيق ناخدو ا تدق

 م ندر نيستا را انأ « اع قت ريغ مقا
 يدم ت وح رو تمالمت فخ #2 مك نم تيا تنك اولق

 درو باين الا ندا منش * قردخأ هيك نع يك

 دنقب هرفا شم تيلط ولو * بايذ هق ىلا ونديب اش

 يدهم تيدهأ يذلاك ىناف * افت> كيف نم يل تيدهأناف

 1 يهو تام قح ةيلادلا هذه هندصق يف ديزي لدنع نبا لاز 0 لهس نب دمع لاق

 35 نإ ناسح هللا تامأ دع لوقيف هرامح 3 هلغي قوسل يراكملا نك ّدح ترهشاو لاق

 6قرحا ) اهرد نينثالث يف ءالببا اذط ىضرع وهف ادع ينبإ هللا تامأ: :لب لاق 0 كلذ عمس اذاق

 1 اعد لاق يدع نب ميطا يح لاق زرحم نب بنمق انثدح لاق فاحصاا اب 5 نعد تب 1

 ع لدنع نبا لاقق تنغف ينغت ةيراح هلو هدنع برم ثل لدبع نب م أ رجاهملا وبا

 ع ملعت ول يناررعذو ينتاهاذ * يتمارك تدرادق رجابملا ابا

 مرهاال ادلخم تبقب موب 0 اهدلج يدإج سمول يتلادنع

 مهج ىلع تدري 1 و #3 ةعقب مهح ي >أيق ت كلوا

 ينم اط نكلو كل اهيهول ليبس اهلا ناكول هللاو كحيو هل لوقيو كحضإ رجاولا وبأ لمج لاق



 نب رمعناك لاق ينئادملا نع عا زارطا ترطأ نيام د يلع نإ نسحلا (انيخأ داوأ
 ىدس ألال دع ن : , مكحلا 1 0 ناكف هل 4 عم هوبأءدجوو الخبم يدسأللا د |

 ممجاح هلاورك ذو هيلامهعدي م ًارك لك لق اب وهو هيلا اولذدف ةحاح هدام هموق نم ةعامج ع ]|

 لد.ع نبا هيف لاقف اهضقي ذأ

 ايكو صفح وبا اناعد ام قط يف رئلاديدي نيبو 0

 اداس هو | الواو نحو مْوَ #2 سأ د نمنابو ه.سج ىلع الع

 3 نعرصن كو 3 لودحالا نسحلا نب د يويحلأ ل اقسشفخالا ناملس نب 0 ) فخ[

 مد يف لدبع نباب تناعتساف داودلاب نويد نياذا ىلع اطتناكو ةفوكلاب ةرسوم ةأيماتناك لاق[

 يت> اهنيد يف لدبع نإ | ماقف اهسفن هحوز ام . ضرعن تلعجو جوز يل سيل ةأسما ينإ 0

 هيلا تيك ءافولاب اهملاط املف هان

 يلابح نم كلصولبح عطقف * ىنم تاواح يذلا كيطخيس
 لام سار كلذ دعت ٍتنكو 2 رش نبأ فرورتم كاطخأ اك

 ل أ ةلجاعن آلا كيلا حا ةنامسحأ هل لاقف هلآف ةفوكلاب رشب نأ - نإ ناكو لاق '

 لزب مف نافلأ لاق لباقلا يف نافلأ مأ كيلا نحأ ىتا هل. لاق ءاتأ املف ليا ف 1 لبق يف 0
 انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع ( ينريخأ ) ًائيش ءاطعا امو ريشب نبا تام يح ةبآد كلا |
 لاق ىدعب تئدحأ ان هل لاقف ناورمح نب كلملا دع لع لدغ نبا لخد لاق اطل 2 00 |

 تلاق لاق امه امو لاق رعش يتيبب يتلاسر باوج ىلع تدرف يعوق نم ةأرما تطخا|
 يلايح ن نم كلصو لبح عل طقف د ين تلواح يذلا كيطخيس

 لام نسأر كلذ دن 2 7 © رش نبا ف وريم كاطخلا . ١
 نسحلا 4 قو , مهرد لاب هل. ساو كتفي ترك ذاام هللا كال كاف مث كلملا دبع كحضف |[ ٠

 يدسألاةيواعم نب دم انثدح لاق ليلع نب نسما انثدح الاق ىلهلا رك ناسك 2

 يدسألا لدبع نم 1١ ناك لاق نافع نب كلملا دنع د 1 رطل نب باحنم ينثدح لاق[ :

 امقتلا 5 0 هنع بيغف هل ضرع لغتك ءافح هنم ىأرن ه ناورم نب رشل امد يرضاغلا مث :

 لدبع نبا لاقف اراوز انتل-ت :؟ دقو مك كلام لدنع نباابلاقفا]

 اساي كلاون نم بلقلا رمضأ * املف اريح كبلع ناك
 أساب ٍكنرجم نأ ريغ كل مل # فاح تدق - تا

 اسانأ تدرأ اذا ىتاتس ن * أو سه نبااي ينتدرأام قطأ م

 اياد لس دك ءان نب 6# ونيو كيم ندخل نولش

 ىدسأألا( قرد ) هاسكو خل اسمحدم ءانث كنم ديرت الو سيسخلا كموسنال هل لاقف

 ثرحلا نب باحيم ينادح لاق ةيواعم نين د د لاق يزعلا ليلع نر نسحلا انثتح لاف

 ةبامزلاب لتعاف يرضاغلا لدبع ن , مكمل ايزغي نأ ةريصه نب رمح دار لاق نافع نب كلملا دبع نع



 ]دنس + صخشو هب هبلا ةمضو وزغلا هنع عضوف 1 1 وه اذاف هدر هيدب نيب 2 ليخ 1

 ا لدبع نب مكحلا لاقف طساو ىلا
 تارجتملا -* ىس بويعلا ري 1 ينندح وف ين رود 0

 ا ددسملا ءاضقلل ىنه تةفوو * يتامز تأ ام ىتيفعأف

 ]| هلي اهنا اوف هيراوجن ةيراج هل بهوف ةعيضلا لدبعنب مكحلا هيلا اش طساو ىلا رمع راص املف
 | لاق تنأ سانلا يانغ ادف تلح هل تلاق نادم الف ًاقلط ارفع وأ عدن اهحكق ةللا تراض

 ' | لاق ا 0000 دج طا ذرب ( قرحأ) حرض لل.هلا اذهب تلاق ماشلا لسا كما
 3 نع يعالسلا سنأ نب دمح نع ئىدملا راكب نإ , د | :اةدح لاق 1 2 نسحلا انثدد

 : 0 00 ]| 1 لآ وو نيءاجلا لع عملا ياحطا برضديف ناقق تينكلا ةيوار لهس نبا
 ز نإ شي شيلا كلذ يمسف هياع اعزج يبأب هأ د | ملاهمضتف در>دقو ابا يلا “ 0 ا ىلا

 ىنادحوف ىنتدرح دقل ىرمعل * كلذ يف لاقف ىنعأف عع د>وف د رش لدع نب ار

 ' وهو املا أهعم دازو نيديلا

 ٠ ناعرلا طقاس متي نكلو * هنامزتلب ني>يش ىذب تسلو 5

 ( نع باحنم نع ةيواعم نيدمح انثدح لاق ىزتعلا انثدح لاق ىدس الا ن 88 5 ) نخل

 هلاقق تحوز : ؟ ىلع هل اولاقف ناذمه نم ةأيصا لدبع نبا جوزت لاق نافع نب كلملا 7

 دئاسوو ةيداع طع ىلع # ةحمم تاذ ةيناذمه تحوز

 "وحاول ءاسنلات ىلاغي كاذك * هنا ريملا» تنلاغ. دقل ىرسل

 لاقف اههرك اهب لخد املف لاق
 ينارذعت مل نا موللا القأ * ينامد مول نم يتلذاعأ
 نائبلا ةمصضضخم ةمقربم * زوحت ىلع تالد دق يناف

 نارفعزلاب تحرضام اذإ * الا رضذاو اهرل> نذغت

 دلدرأ موسم ىلطا © ىتداخو كاحد نا الف
 : ناذاآلاب رج ءادن تعم « يع نامز الا نع يمدح
 0 "نادل ناحاس انفع قف نتا تجكدت تااقف
 ا ش يناعن دق َنَح فرع تنل #* | 5 مهحكل ةعل رأ و

 1 ناب دا نمو علاظ راح * يلام تاق كدالتام تلاقو

 1 ناقرختم سلفم ابوثو * 0 ةعلرأو يروبو

 هلا ود الدو 8 ا فركأل له ديطقو
 نادهاش || لوقتام عسل له ها دق تلاقف

 نا دوت عسل الو * دشع فلا اندنع كالامو

 ناوولا مان هلي وطلا ي دنع مكل# ع تسل عبس الو



 لدنع نب يملا ناك لاق يلكلا 58 5 ة َنع يل لاق ديرد نو 0 يفربخا ) 1

 ايلوال م هعم هح ا هيطتباودحو 0-00 ناكوزاو رم نير شب ىلا اءاعقنم دب 0

 3 | هينريلاقو مكمل هيلع - عزجرشإ تاماملف |

 صهدلا فرصتل ام>ءتم .# ردصلا لبالب مح تح تأ :

 رخذلا نم ًارخذ يلنوكيل * ىف دالبلا يف بطأ تاع
 نع نم ةشان لك يف #* 5 د 00

 يرجم هنيحم ءاضقلا ءاح #* هب ىادب ترفظ اذا

 #3 يبركاابب مه يف 1

2# 

# 

 اود 1 امو نر ال

 . ىربس قراط مهو هم

 ريصلا ةيزع ريغ مهلا

 ىربخ هلضش طاح تح 001

 قارخلا رد زل 0 الا ا نع يم ينئدح لاق ديرد نبا 09 /

 رحسو كلملا دبعىلا لدي ن 00 هال ىلآ مهم م لديعنبا جرخذ ةيما ىنب لامع اهنع جرحا 0

 ١ ةليل كاملا دبعل لاقف هدنعا]

 اولمشدق ماوعلا يبنرصب اله * تعف اميرتيلو ىرعش تنلاب

 اولز مريح فتح ةيربلا ىلع # مهما َ رشتلاو رسآلاو. لذلاب

 اولكتءدقو ءاوقأ كرم تلذ * دقوقارملافانك أركا 2 ا

 رعشلا اذه لئاق هنا يوريو كلملا دبع لاقف' ك

 مرحلا بحاص لتشوماذح نمو # سدج نمو سني ن نيا

 : مألارباغ انع لكتب ًايربخا + واج ىلع ماوقأ . جا ل

 ٌْ رم ىنثدح لاق هربا نع مدت ذا ىحي 5 لا دح لاق شفخ اناس ) قرع 2

 ىف ٍةفوكلاب ريسإ ةريبه نب رمت نب .ديزب جرخ لاق د ينب نم ٍلجر نع ياخ ا رمع نإ 0

 ا قيرطلا يف هناكمل سانلا عمتجاو ىلصي لزتف ةالصلا تميقأ دقو ةرضاغ ينب دحسم ىلا

 سعاشلا لوق لثمتف ةرضاغ ينل اولاق دح.ملا اذه نم لاق هنالص ىضق املف حوطسلا نم ءاسنلا ||

 البلح :اهقاني نمصق الا © ارصقم رضاوتلا رت 0 0
 تافرتلا نك ةأسعا هل تلاقف 3

 : الاحم مث ناحو حيمملا رك * قلع رارق ىلع نقلي ل

 0 ) الحخ ماقو ةحالا ةحلادلت له لاقف لدبع نب مكحا تنب اولا هذه نم ديزي لاَقف

 نعبمصم نبءاطع نع يردعلا انئدح لاق مثيلا نب دمحأ ينئدح لاق نابزرملا نب فلخ نب دمع [
 هيقلف مهحلم ءأو سانلا:ى ربا ٠ نم ناكو كر جرعأ يدع ل تك ناك لاتناندحلا نب مكاعأ] 1

 ىف ف عا نأ 0 هل لاَقف 5000 نم هل لاقف .ةفحم ىب لوم نار 2 وهو ةلبآ سدسعلا ب بداص "

 | نوح ةفرسللا لالا نوح ركل يدنا دكر كناف كلغش ىلا يهذاف انأ ن 0. نأ نءأإ ٠

 هنقرأ تل هللاو



 0 ا يوربو جرخ ني ل ن اع 1 دقو ةعدق صو

 عراك ولا أذانلام نماؤلم دقو * مش وج يلععت و يطعن الو ى< 5

 علاورلاب 1ع يباو دل 2و 0 دع اوهلكج 0

 عقان تولان هرمحمب م كا # خسر 100 نم لي اانيلج ن 0

 ٍ كام عم يشل كتدقياساو كتنمأ دق 0: الول هللاو هل لاقو هب هذي رعت نه ةريه نبأ بضغف لاق

 3 مكحال تناك لاق 2 دنع نب مساقلا] امدح لاك 1 نار را كملح نب دمج ( قرح (

 | هيف لاقف تايم عن م ناكف ا حا هل تدلوؤ اه اما لي ناك دقو ءادوس ةيراح لدنع نإ

 | افلا و نم قدسيا * انفع 1 كا ترا

 اقرشأ قَد قوث ا ا عا ف و < ذآ هييع ناك

 ىيئادملا انيدح لاق. دمحم ن هللا ديع انثدح لاق هللا دعو ناب زرللا نت فلخ نب دم ( [نرحأ (

 7 ايبوهو نعاشلالدبع نب ميما هلع لخدف ماعطلا لع ال. يدس الا دير نارم ناك لاق

 ودع 0 نبا لاقف ماعطعلا يلا هعدب و مالسلا هي هيلع درب مم م تت

 اداس ه1 نيجو لحب * ىنداتلخ ديزي 0 مع يف

 ١ ش .اداكالو سيشوأ ااعداق * ق.طىلع اخط

 لحاف ريثكن هدب بيبطلا هنقحف جئاوق هبادأف ًادج البخم ناكو 00 0 ىلع رمع ناكو لاق
 هب حبصتساو ندا هتمزنم ن .كلو ال لاق دما لاق هب عنصتام مالغال لاقف تسطلا يف هنطب ىنام

 اأو 1 نب للملا دحل ناك لاق نانهوبأ انيدح لاق قارولا نيسملا نب ىدع ( قر (

 ايف تراقب همفاد ةزئاجب هل أو“ يثب لدبع نبا هحدم الك ناكو ريمع نب دمع هل لاقي بتاك

 در امن 1 فقوف هراس اذه هناكو كلملا دع ىلا و لخدف

 0 للا كعا داعجتو + ةقعم شو ع: كيفن تقلا
 ثرخيال ىذلا فاطالاو :نيللاب © ةقيقح ريغ. يهو كمأ قجبف
 نوهأ كلة ىوادب يتح # 4 1 ريم . ال ا ىلا كان نداآل

 3 نانا داب كطأ رححاف # نانم رحج نايراغال ناكنا

 ش نع يدس ”الاركب نب أ ينثدح لاق يزتعلا | :هدح لاق يفريصلا نار .عنب دمحم (ينربخأ (

 00 ارو الر كذع نبا بطح لاق تيمكلا ةيوار لهس نب دمع نع يتالتنلا ا نا
 لاقف كن ريعالو كشف الك اوامأ لاقف ه>وز“# لف حابر ا اًط

 حاير ما دعب :يتاوزلا يف الو * كلديع ني ادعب نايثفلايف ريخالف



 ( 16ه )

 0 مكحلل دلو لاق لهس نب دن عداتسالا اذهبو ع قدك تخول اش نانا اها دن 1

 لا نأو م نب سس لع لخفو م هامسف ن دبا[ ئ

 اهقادصتب ىحضف "لإؤ د* قدا رسب م تيهس ْ

 اهتافآ عمجم دنع حا # اطيل ماركا رو 5 نشل ركام اذا

 اهتادوأب 2 ىراس * يدنا مه 0

 اهتالخا م را تفكر ماومأ عفنأ كلاش

 الام لدبع نبا ضرتقا لاق 00 دمع نع هدانسابو د رمأ ىلعهذهب نعتسا لاقو مهرد ينأبلرسأف 7

 لاقناموبرهشلان م ىتباملف لالطا عولطدنع لاملا مهيذقي نأ انالث قالطلاب مط فلحو راجتتلا ن
 رجح ىلع يبجضم هاك هديك يع
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 يرذج ىلوش ار ناق 2 دغلالهيرب ناك ند

 روصلا نم و تلك ةدا ءاضيب -

 ردصلا ةلع أ لثم ىلع ل + نموتادفلاىلهأن م ثدحم 2

 هف لاقف هل ا و هيلع مطام | مماطعأف رع نا كلا دبع هريخ غاف ْ 2

 رعش 2 هأنإ هودشلاو #* هب تيصأ يذلا انآ ا

 را كلا زفاونع #27 يب سغ نم لحام ىءضن داح

 0 يىللاط وأ.> تمدام 2 هنا 0 يذلا كر كال 1

 جاححءال 0 لدع نب | موف و جاحألا ىلا ءا ا | عمتجا دا الا 5 لهس نب ١ - ) لاقو ( 00

 هلوقهدشن اف تاهلاقين 2 ةساف مول وق تمس دق هل لاذ ب(. عاد رعش و ءاج هلك لدبع نب رعش اعا

 ىدذرو ةيختب نأ يرو سب« ض رعأو 2 ىنغلا راها ١ 00 ىنإو أ

 ىد رع ىجهو ينغار وساد كرداف ني 00 داش ناي 5 0 4

 : هلوف كل يمنا قد 3

 يذرا الو ا لخبلا الو #2 هتف ىع نءف نايحو يدب تشسلاو

 مثرد يفاأب مولع هر اكا ّق هلدفو 0 جاححلا هل لاف ١

 م7 ةراتخلا هر «املا ن 0 37

 اهئاش انناش ما رحهمف * اهءاينغ ةرمع دحا

 اهارشغ مولا كل حابو د اهراد ل تك سم ناف

 | ماذوح حم ساصملا ناك 2 اطقلا ض اير نم ةضوراف .

 م ا كقكت حولد 2 هلم الو ف ندا .ء 2( |

 اهتادرأ كسلا حفتت * ءاسنلا تاورمسنمةرمعو 4

 1 1 ل 1 1 0 01 1 7 1173 193 ا 12 ب 100511007071 اهنا تنل اهل هل 7ك: 8” |[

 ين لاذالا دو ١



 أل ىارمالا نب لاق تدعإ تشو 0 ىلع يأ لودي امناشانساش م ا اهؤانغتسا اهاينغو ردت :سأ دجأ

  نعاشلا لاق ترطشو ت>ز» ©0000 تي لو تو لعشو كطم لاَع

 10 راذلا ةحارم و ريل حانو رطانثلا ىمَس هنمو * . ًارياعش مسه ينكرتنال 4#

 وقو ةّيدحلا كلا طا: ءامو تدب هيف عضوم ةضاورإلو 3 حوت مأ ىملا بح مت 5

 ةعاالالاق كلذ لعفت برعلاو باقفحيباصملا ااذوح ناك دارا © اهناذو> حيباضملا 0 3

 سرعات احولدلاوةباحسلاةئزااو ري الثم اما ناك دارأا * اهيارت لد رحأ نك

 | آ  دالاك يدعو نثري تالا ملا سابلا نجدلاو القثم هب ىم اذا هلمحب
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 ا
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 : | 00 ه نيطب ًاللاو ًاعيج نيعارذلا ىلا :اه نع الاو ءاضيب ا سم دا راواط 0 كلذوا مح ع اولا

 ْ د ا يلع !| ير#< ف رولا قالاطاب 11 ليقت 4 فريف سا !١وطل ءانغلاو مطخلا ب نقلا هلا نيمكلا

 ا م. هبسنو هرابخأو" ”مطللا نب سيق رك ذ ايم
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 لوق قيتع يبأ نيا دقنأ لاق هد نع قحسا 0 دامح نب يسموه نبدء انس دح لاق ءاللعلا ىنأ نب

 يهرخا (ينربخأ ) دبز 1 انأ سيق يف البو رفظ نب دوس نب ورم نب يدع كب مطخلا نب 0 وه

 مطخلا نسلق

 فضقال و ةلث> الف اودح نا امقاح ءاسنلا لوك ناد

 5 مطخلا هون ناكو عضوم ا اذه نوينت# فيك سا انلا يردام اند لاق ديزي انأ نأ الول لاق

 1 نأ ا هيبأ لتاق لتقق غلب ملف جرزلا ن ترا 3 راح يبب نم لجحر هلق ريغص وهو

 7 || ينربحأ لاق شفخألا ناولس نب ىلع ( ينريخأف ) اهبس ناكو جرزخلا نيبو هموق نب بورح
 3 ةمراح يتب نم الجير نأ حلا لاقى س ناك لاق لضفملا نع يباع الا نع نع تلكم ىح نا دمحأ

 أ مطخلا 5 يدع 0 ريغص دئموب سدقو هلتقف هلاتغا كلام هل لاش جرزخلا نا .ثرحلا نبا

 ا عذومو هموق رابخأ فرمعو مطخلا نب سيق غاب املف سيقلا دنع نإ نم لحجر ه3 لك

 لتاقب رفظو هلتقف برس هسا لتاقب رفط تح > مساوملا يف هدجو هيبأ لئاق ن نم ةرره سم كرب

 يول نم طهر الإ هعم نكي مو هموق نم مظع ترا هدحو هباصا اةلف زاجلا ىذب هدح

 ||| ينبهعم ضوف ريهز نب شادخ ينأف هد لذ هدحتتساف يرازفلا ردب نب ةفيذح ىأ جرد

 1 رمتسا مث هلّقف ةب رح سقهنعطف قوسلا يف هتاحار ىلع فقاو وه اذاف ىدع لتاق اونأ يتح صاع

 ٠ مطخلا نب سبق كلذ يف لاقف هنود ىم اعونب تااغ لجرلا طهر ار
 اهءازإ تلعح 5 ةبالو * عض ايف م .طخلاو اي نع تراث

 اه ءامك ثدصأ دق ستبث باف د ا تبر

 خطمةة.  1
 مطوق نم مطخلاو ةساقملا صو ٍهديغ ىلع هيل+ اذإ آسق هسرقبب 'ينناا ناق نم

.)١( 

 يزيربت ل 6 تاك دَأ مطخلا ىحسو همطخ تب رح اذإ 0-
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 (١ةهه)

 اهءافأو ةمعا ىدأف شادخ * رماعنبورمع نبا اهف يخلو
 اهءاضأ عاعشلا الول ذفن اط #* رئاثةنمط سيقلا دبع نبا تنعط ”

 )١( اهئارواماهن ود نم مئاقيري * اهقتف ترهنأف يفك اهب تكلم |
 يفأ نع هنكأ مر وقر حران دك د يلكلا نباامأو لضفملا نعىفاعالا نب ةياور هذه ||

 مطخلا نب سيق ثردح نم ناك لاق ر اضن الا كن د اللع ن ناكو مصاب :ن رامحع نب دمم نأ ةديع || ََ

 لاقي ةعدصعص نب صاع نب ةعسر نب صاع نب ورمع ىب نم لجر هلتق ورم نب يدع هدج نأ ||

 لق موي سيقناكو رع نكس .نم م نسعلا دبع 9 لجر يدع نب, مطخلا هنأ لقو كلام هل ا

 باطيق جضنأ اهنبإ ىلعسدق ء تنعش يدع هيلي راكجتا لق م امل لتقو ارغص انه هى

 تاع>و راسا 1 22 مهراد باب دنع بارت نم ىف كليف 5--- راش | ع

 نيدعاسلاديدش د ًاعنوكلذ د قلع كلذ نأ كشمأل نكق ناكف كدحوفبا ربق اذه سقل لوقت 2

|| | 
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 كيبأ لئاق قي ةدش تلمع ول هللاو يتفلا كاذ هل لاقف رفظ ين ناشف ن م ف امو عزاق

 حا كري كما لس لاق يدجو فأل اةا نمو لاقف ىلع اه>ر م نأن ماكل ار ناكل كدحو

 تلاق يدجو ىأ لق ن 9 ةمال لاقو هيد نيب هباذو نضرالا ىل هتف دوو ل

 | اذه ىلع ن ..اماحن ال دالك نم ىننيربختل هللاو لاق ءانفلاب اماربق ناذهو سانلا توء مك انام

 كلام هل لاقي ةعّدبر نب 0 ور<# يد لبحر لتقف كدج امأ يري ني ضيا ١

 يبأ لتاق لتقأ تح يا هللاو لاقف رغ نكسي نمم سقلا دبع ىنب

 اًهوحةمعل ن ا 50- كعذو ريهز نت , شادخ موق ن ه:كدح لئتاق 6 نا كس 8 .ىدحو

 هلو وهو ههضان ا - ةفاتنا نم ىف جر كن ةعساف كر هأ يف هرشتساف دنا ريدعأأ ا 1

 نترارغ هيلع 0 2 لجلا سأرب ذحاو ٍدعبلا ف ولدلا تطقسو هعطقف فسلاان وبر برضف | 2 ١

 ظراخعأ اذه 2 نم | ماع قفا تنم ناف أ ىعل زوحعلا هد ل نفك د لاقو 7 نم: 3 .

 نم نخر لاق هر نم لك اناءاحا. هم اهلو لاك كلف 20 1 توم تح َّ

 راصف نا روظلا رع هيلع لد ّى> رهز نب سشادخ نع لاش جرخ مث طئاحلا هاطت أذ هلأ هموق. 1-

 |طاف ماعط نم مله 0 ىدان مث * هفاضأ م نكي ةرحش تح لوف هد لف اح ل 00

 ارغ الا كي هاضر لزر نمادسغاسهللاو كلاش او را ا نم ناكو هلاح اهنجعأف هيلا 2

 دز و . 1ع ةكش لك ةرك هنم ا رك هبش 0 هللا تالَسواف كدنع ناك ام ىجر خاف ىلانأال لاق 0

 هناحاح 0 بهذ ع ريهز نب شادح د[ نما ىلع لخداف م 0 مابا يف قالا اهقش

 0000 ًاعجا رس لبقأو مرحت» لحجر اذه لاقف سق ربخ هنأ ما هتريخخأف شادخ عجرو |[ 1

 ىنعت رد ناكمادق ين لول ناك ناف دادضالا نم ءاروو نودويرب ىلعاف مئاقو 6

 تعش ترزنا وتطبضو تددش ىنءع تكلم ومادق ىندك قاثثا ناك قاع ينعي لوالا ناو فاخا] د

 هأ بدالا ةنازخ نم



 هيلا 5 مْ كنتلشب الف ىناتق نا 0 اة ما حلاو ديرأال لاق كيفك أ نأ امو كد .ءأ 0 امإ

 كذآ اظ 1 0ر2 نات دلفم نم ايرق اناكه. انن لجدا :نكلو هموق انلط نآلا انررف نا انإ

 ا( ٠ 1١ كلف كفض اذه هلأرمال لاق هريدي ىلع وهو هلجر شادخ يأر املف ًابطر لك أي هنأ ما
 : اهلا داق نفاس ودع لانس تانلا بنط عرق همم ىداءاف ير ملا قيدص م .طخلا مدق همدق 16

 هرمأيف هياع ريشي ناو كن ةلأسو هل ءاح يذلاب 0 هيلا شاف ه.ق هيلا لخدف 0

 أ امأف نيح ذم كنم 5 يلدا مالا اذهنا لاقو دع 0 ةمعل 1 نئادم هب بحر

 اة تدك هيث> ىلا 0 انيدان يف 6-5 اد هياع ك :.عأ 1 ىل مي نبا وهن كدج 0

 .شادخ هسلاحا ا ىلع تف َىَح 0 4 تانقأف نلف لاقف هلتقاف 4 || تس هور تبرض اذاف

 ]|| شادخ لاخ ينولتةيل موقلا 0 ا 0 1| رد هل لاك تعش هسار تاريغ هذ بريغ نك

 1 قاطن أو هب هلك رذ هلبإ نم لء# 0 اعدم هيب تاق لا لتفام لاو هناف هوعد لاقو يبو مهب

 1 | ١ لاب قح - قلطني نأ شادخ د نا رع نماسيرقاناك اذا حاالت ىدلاىدعلا ىلا ل ٍ

 سم ا ىلاعاتم لا ينضراع كم وق 0 هاصل نا هل لاق هيلع لد اذاف هب نا

 0 | هل ةهديربام لانتسف هدحو كمرنا ناف هم ىعاتم ل 0 يت> ىعم قاطناف كياع تللدف هولا كنس

 ١ الأ اذا تءنص 3 عنميال اع يف رشا نا لدن كم م ل ناف كداف هريغ كعم 0 نأ

 هذخا "ىثلك هاطعأ صالا كار اذ هنود هطوسب هدحو جرح عاب ةموق ن ٠ صللا ىلا يع
 3و ارجرأ يناف هب ىنتأف هعم اوضع 0 الا ينأ ناو تلاد ليسف كل هءاحأ سمأ ناف هل ة ةيبه

 77 ]| سالم هللاقف ي ديلا ينأ تح سبق جر>و ةرحش لظ تحب شادخ لزنو هباحصأ لتقتو 00

 سيقادا هل لاق اد قلع م عل لك املف نسلق 6 يصمو أوهحر 0 هباححأ مف هلظفحاق 0 دا

 شادخ هل لاق هنم عرف ملف ةياكم تاق 0 آلا ناخلا نم اهدفاق هن رمداخ يف ةبركلاب بدك هئءطق

 لك يف انبلط يف اوجر > الب 5 هود>و اذ أ اريك ةرلمفا اذا م 1 هدم ادب رق تقأو هتلتق

 ءرئأ اوفتقاف 0 و كلاع لامز رم تاراد ىف ل ل رار اذاف هحو

 اناا شادخ لاقام قاسأ ن :ه ناكف اوءجر مث هجو لك يف امهموناطي اوحر 2 اليثق هودجوف

 لا طا نب قادم ةراق ش | كم ارنا - 000 مش ًامايأ امهناكم

 نسق لوقل كلذ ىف هلعأ
: 

 اهع امل عيطتسإ نإ 5 تحانو 2 اهءافصو ا 0 0

 7 اهءاخ ىلا 0 راحو دع 5-2 تل -لصإد كال مو

 اهءاشرحامسلا يف ىولد تعبتأو د يرزسس(١) طخ امنرأ تحيبطصااماذأ

 اهءازإ ت تاعح 0 ةيصو ع عضأ مف مطخاو ايدع ترأت

 دحاو ىنعملاو ةمومضم ةمدعمم ريغ ءاح م يورو اهمف رؤش ضرالا يلا لص هنأ يا 50 1
 و

 ع 8



 )لاه١(

 لاك لصارنما قب بوقعإ ىن ن”دح لاق رامع نب هللا ديبع ناد ) يقر ير هديصق ير 2

 نع ىراضت الاةلوؤ وبأ انئدخ لاق ىليقعلا نانب نب دايز انثدح لاق ىرقنملا ىحب نب اركز اننحلا

 مهدقنتسا مث 5 يحرز>الاهيف 9 سبل نلحق لهو كاع هللا يد هللا لوسر ساجح لاق كلام نإ نأ 5

 هلوق ىنعي مطخلا نب سدق ةدصق ||

 2 5 رافقوم ريغأش>حو ةرهعإ د بهاذملا دا 7-0-1 ف نا 3

 هلوق ىلا غاب املف اهايا مهضعب هدشن افا 2
 تعال قارخم تسلا ىدبو 0 ع د مو مهدلاحأ 0

 سل : نب سكن 0 تان هل دوش 0 مناك له لاَقف | ا هللإ ىلص هللا لوسر مهملا تفتلاف 0

 ةسروم ةفحامو ةلاللغ 4 لع هيدس سمج عباس 6 انيلا 6 رد دقلهللا لوسراب ق ولا كعب ىذلاو هل لاقو 8

 لاق راكب ن ريد ر لا ا لاو ىلع نإ نسما قرح دق و دي ورلا هذه 6 اذكه 5 مكان دلاغ 3

 نوحر ضاولأك اعأو املظع ناك هب اقثأ ما ورد > مايالا هده يف مهن نك لاق بعصم يم ىندح ف

 مطخلا 0ك سق هلوق ةلاضف 0 ا 1 ريبزلا لاق بشاب نوب راضتو ةراجحلاب نوهمارتش: ف

 بعال قار تفس 2 0 د را 4 فهدطاموب | ع دلا-أ

 مهدشلل 0 ٌقلامَدَن ةال ) 2 فلا 3 لاق ( عسل بئاطرإ 0 322 هولا | ول -ةأام لاقو كنس ّ 3
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 ْ اكتناك نأل س اأن هالحال لك لا لود هفلع قانرطضم لوط الط ناكو انا
 0 ال ناو ةمد1 ا هف 0 الا 3 هل ظفح ٠ نم ةياعر ن-< 3 0 ناكدقل ٠
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 ْ ١ مطخلا نب سبق لاق اك

 فرت اههجو فش امناك * ةهال مو فرطلاقرتغت
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 ا | تق ةلعي رح ا دنع 01 [ نيكل دانعس لاق 3 © ءاملا ةهك افن ةيكاش اع هعصن و

 1 لاقو ه رقن مث فد اهنم

 0 0 قع 5 . »* : ىذهس ىأ لياخاب

 ) 1 ىلا كو 2 امو مث 0 ا نا

 : - ةايمزلاب سيل * هتروص 00 اءوض للثم
 1 دح> الو سأ 9 * ال ةريغملا ل 0

 1 1 د هاى ينرع هدعإ #* ت رظن الف 0 اخ

 سا 6 لاَقف كم ل اع الو ل ا رع لو ار ا كيهش لاف ضزالا فدلاب ترذ 2

 دلولا 0 رامعل تبيشنأ تا ع ةلوذ ل هنا لاق ال لاق هلوهإ م قرد الا نإ ءأاب

 كلا اذه هب ىنابقتساام ل الو طق مويلاك تأ رام لوش وخو كيهس جرن يم و زذملا ةريغملا 0

 تاسبالا هذه 2 يفامص الا جرفلاوبأ لاق 0 ثا 2 عفر 0 اذه 3 2 لاو تاس هللاو
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 ا
 ا

 له ا م 0 ل * اهف ينم الام دقو َ

 رفس ىف انحرخ لاق انبادكأ . نهلجر ينثدح براحم نب ةءاسم لاق ينئادملا لاقو ( قحسأ لاق )

 كلذ لبق وهوهياع رد ماعط !اء ىلا هدب لحرلا دق ءادغلل ل داو ىلا انيهناق لحر انعمو.

 م رطضم لوخا:الايوط تاجر اشتاك نع لأن احر لزم لت ا

 000 مكر اص مس نام لاقفو لح زلا يسرا ساق ا كت مكلام انل لاقف بارعالا | 0

 0 انلق 7 او مكبح اصر متسا يداولا متزواج دقولف اولح راف هعايس 3 دق د اذه لاقف |[ َ
 نمانعم نم ضعب هل لاق س وطاانأت مكعور خرفيل لاقو كلذ مهفق ةع زف انتلخدو نيللا نم اذه |[ ْ

١ 

0 

 94 ا

١ 

 ارا نيج د يامد لات يرانا || دنع انأأي كلا 1 ين“ 5 رافع يفب

 5 رّشو عير اننغي نأ لحرلا 3 تا يفور اب الف ءامحالا خم نآيحا م ١ تجنرفس | ع

 0 نهانا ا هملع ن ٠ انيحعلو 2 قطني ئداولا نا ليورخ دقاق 0 ةعم نك |[

 تاريلا لغات هر ثمع < ةيرأ 0 هن[ حا يتلسنف درولا 0 ةولمع رعش ف هب ينَع ىذلا ناكو انبحاص ||

 روزو بذك نم هللا ةادع د نود م قو ا يلوةس 0

 ريف الو كيبدلام نفع * يماس ءادف دعب تسل اولاقو

 دما »* 0 بج ف مهيصعل اذا

 يع ههركيو ' يش ىلع .* يرضأ ترلغ فك تءاثلاق :

 ىلا !نغ امل لاق هنأع نع دابزلا تان نم را دبع ينثدح لاق يدقاولا ينادحو 5 لقد || أ 3

 5 نويرضضا ربح نوديرب اور >> ةئدملا نع ءرمهالجأو ريضنلا يف سو هيلع هلل يد |

 نءظلا 2 ترصو ارحب كلذل نيرهظم بهذلا د تا رفصعملا ذل ىلعو ريما زملاب نويل 1 َ ظ

| 

 ( يف يناغالا ) 5١



0 
 تيد ا هدر حن ال وو دا 000 8 هي

 فض

 : 0 انا دبع اكو 0 1 تداوف لامح تاذ تناكو 5 مةورع اها رافغ

 3 رالف نإر , اذاقلاقنو ربعي كداوىرتالأت اعف ةييسلا َ ةديدجل يبب نوح-او مهمأب نوزيعإ

 3 أ راب هوقلا ن نا وت يلا -انرألايل عناق كنوجوزي نذلا ا ىموق ىل يندرت نأ

 3  هوةسفريضتلا ينب ْق نادك هوقلف 22 دل امش دئاح أ م هناف لغو ركسي 2 هوكرتا م 1

 . | ناكو ريضنلا ينب ىلا اهب ءاج امتالاقيو دعب ه وكلا | مث مماع اهدرف يجاس ه ولالا كامل 0

 د الف ع ي>برشي لزيملو اهه هرذ يه الا هعمأ كال هوعنم ىثشأ املفر 2و ةف رع اكولمص

 ظ كلذيف لاقفريضنلا ينب دنع تراص اذهف ينتقاغأدق ككل لال تلاقىتاطنا اط لاق

 روزوابد" ن م هللأ ةادع 2 0 مرا لوح

 هت رطركذ تف ا ب كلا م 1 1 هيدحو امو ءانغ أم سروطل ناب ةروهشم تاسالا هذه

 مم ورح ىف جرزأو ناوإلا هتلاق 0 ناك لاق اللا ىنبدحو ) قحسا لاق (

 "يش هيف عقوالا سيوط هيف ينغف نايحا ناذه هيف عمتجا ساحم لقف ءارغالا كلدب ديرب ناكو
 0007 از د ]] نودسوب يح راضتالارعدب ءانغلا تكرال هللاو لاقف كلذ نع ىبف
 هؤانغ نسحتسي ناكو ه.بنوم ءاشتي موقلا ناكف نئاغضلا جرو رئارسلا يدي ناكف هب موقلا
 سوالا ب برح> يف مطخلا نب نكف زر هشبل امون ينخأ هل رعم لع دواس و ه:ةبد> نع ريصن الو

 1 وهو جرزذلاو

 اوفقو مهناوا مملع اذام * اوفرصنافلامجا طياذلادر

 ثا كالا 2 يحصل ثدر د 0 1 ءاس أوفق :

 فلاي ثيح ن م تمار 0 رادلا 2 لأ لكأو 0

 2 ةديصقلا هذه نم سا ١ وط هيف يع تثدب 30 ىلا غل ابا و

 أ مه ءاروانأ ةمطخح #27 مبموقو ابجحج يفب غلبأ )

 لاق) هل نيو مكيلابلس م هدنع نه سإ !اوط فرصناو ءامد م ترحو اوفرصناو اوملكت

 لو ا موقلا را 0 مطخلا نب سق لاق الاق يرتحبلا وباوىدقاولا يف ا قدحسا

 هللا دنع 0 لاق ) يو لاق ( 0 نه 000 0 نيد 00 لوأ تدم 00

 1 0 ةعاضقو ور<# نب ةمع ب ةيفح 5 ةلق ايهما صاع نب 000 كب ام نب 1 ان

 35 كو تاكو ةعاضق نب فاحلا 0 3 0 دوس نإ دز 3 كاهاس نس ردع 3 لهاك تنبةلبق ام | .

 0 3 000 كلأه ب 2 0 ريوس هلك 0-00 كلام نك ىلو“ ق 0 تت رجح برح

 0 00 رمششلاو رك ذلا كلذب هل ناكف 0 دوهلا 0 و ةرهز بحاد نورطقلا لتقو



- 7 7 2 0 0 0 

 5 ا 3

 4 5 0 0 ا ا ملا 2-0

 ( اد 0 0 : ١)

 كيطمن اناهيلا اولسرأف برحب مكشسيو اننيب بشن نأ ءركن انانيالومب هلثتأ ىح | اوس |
 ىالوم ىف ذخ [ ال لاق ىلوملاب لتقيال عرصلارنأ تفرع دق كناف هلقع انم ذخف كالوم نم اضرلا |
 || ناكوجرزخحلانم هموق عمح نالحعلا نب كلام كلذ ياراعلف ىل وملا ةيدالا اوباف خرصلا ةيد ن د[

 ىلع توملا اوراتخاو برحال ومنو مهلاودعتسا سوالا غلب املف برحلل لاب مه ماو ا |

 فوع ناو ر#© ىن. |تناك ةيرقءادق ناو 0 نيب ةئيفصلاب أوقتلاف ضعب ىلام وقلاضعب جرخ 8 * لذلا َ

 كدشني كلامان ىدان نسوان م العبر نإ ع ّ صضعا نم موقلا ضع لان قحادبدش الاتق اواتتقاف | :

 كموقن ءالدع كشئيو انن ٠ لعحاف ف وع نب صاع ين اتم يدحا كالام ءأ تكافح محرلاو 0

 ينب 0 سدقلا ”يرعا نب ورمع اوراتحاف 2 ١ لاقو كلذ دنع كالام ىوعراف كل ائملس انلع كح اق :

 احب رص لتق اريمس ناك نا مكشب ىضقا يناف لاق مث مهنم ق”وتساوهب موقلاىضرف جرزلا نب ثرطا |[
 صقن الب ىلوما ةيد مولف 1 لق نكن! حمرصلا ةيد مهلف لقعلا وانةناودوق ه وف موقلا نك ١

 مك انها امواثيلا ةءاسم ةيدلا هيفف برحلا هذه ّ انممتيصأ امو ةيدلا فدأ قوف يطببالو 0

 0 نالحملازب كلامى ضغ سدقلا يصاأ نب ور - ىكفكقاملف مكبلا ةماسم ةيداقاتيلع ايف 1

 لصفلاب اوقت | ضع مهضعل موقلا عمك لانقلاب هب قار و ءاضقلااذه لقأال لاكو هازال اغادير آ 1

 ردا 0 نب تبان اومك-ل حلصلا ىلا اوعادن مث مْ ًاديدش الالتقاولتتقاف عاقنبق يف ماطآ دلع 35

 ةنسلا نوكتت مث رصلا ةيدبنالجملا نب كلام ىلوم اودي نأ مهني ىضقف يراجنلا تباث نب ناسح ابأ |

 مو كلام يضرف هتيد ىلع حيرصلاو هتيدىلع ىلوملا ةيم لوا تناك م مهلعو كلام ىلع هد مف 9

 نيل ناس خجرخأف م 0 وموقلا نيب اهف ةرئاثلاءافطا دار اهومكح ذإ تيا ناكو قرا 35

 نود دخان كلام ىأو 0 2 كلام ىلا يدؤتنأ 7 هءاع ترأ نيد هلق نمآأا

 نا قامو دا ١ وحلطصا و سوالا تيضرو كلذب اكلام ىذرأ سلا تبا جرا الت

 لقع الودل ةيدالف هلقعموأ هرادنملحرجرخ اذاف ودا لالا 0 هراد يف لحر لتقل 3 ْ
 ةنالثي جر زا لعس والاتلضفأف هيحاص#ل يدو هيحاص ىلع لضف ني رفلاىأف ىلتقلايف اورظنا 2

 مهاضرو مهنيب حاصا هوبا ناكامل تباث نب ناسح لوق. كلذ ينف اوحاططاو سوالا ممتدوف رف 0
 كذ يىنكانت| |

 موصخلا هيلع تفنلا نيج لص « افلا لثقلا ةحسو يبأ 3 00

 ةليوط ىهو هن كام و مطخلا ن ني لوشي كلذ يفو 0

 انقر يأ وا ىلع ذاع ها را لالا طاطا ا
 دانزلا ينأ نب نمحرلا دبع ينئثدحلاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا 1 نا يعراطا ( ينرخأ ( !

 مخل نب سدق لوقدشلي زيزع ءلا دبع نبر< ناكلاق هنأ نك

 سس ا دصق * !منقاخ ءاسنلا ل 1 ْ
 فصقةداكت اذن ورتماق * 'اذاذ اهناش رك نع مان

 فر اههح و مذ اك ل قرتغل 3



 سانلا بسن أ رعشلا اذه لئاق لوقي مث

 م: سيوط يتاغأ نم ةراتخلا ةناملا يف امثو اجو

 ةدس وص
 مقس نجي ام يداؤفف * .مومهلا يننقرأ دق يم وقل
 3 مولك نيرظاثا 3 و # هيفف يدأ ْوفيف ب يجادل

 || | ةمرلاوذللا حيجلا ر ا ايدنبف ىقلأ 9 هنم ذوذام م نحملاوكلذ 3 ةنحلاو ىحي نحب

 1 بدن الولاخامب سيل ءاسام #* ةفرقم ريغ هحو ةنس كنت

 7 ]| يرحم يف قلطم لمر فيفخ راثخملا هنو سيوطل ءانغااو لق امف .تايقزلا سيق نبال رعشلا

 || يط_واب لمر فيفح يءاشطلا باتكيف هتدجوو سيوط هانغ نم دود وهو قحصسا لاق .يطسولا
 | هلوأ ةشئاع نبال هنا ةناب نب ورمع لاقو مكحل هنا ىكملا نبا لاقو لاق ةروبنطنبا ىلا ًابوسنم
 اهدعبو ناتملا ناذه

 ميزغلا ميرغلا مزليام لثم * يداؤف ميريال مهلا اذلام

 ممدل ةمعحاو ضف دعب * ائم ةعاسجلا قرف نم نأ

 د ١ ْ سي وط ا تضقنا

 كسوص
 مد راحنلا | مقا هيرح نم 0 اتزملا هاما و م جو

 ردقبي مل مهباحح نا تيلي « مهبرقبرسن انك ىلوالا بحح

 .#* ١ رصقت ل ةوبد مهلا انلو * 0 - ويحح

 رفعالا 000 هسا يار لما ف درب ام طب و

 0 وللا عر ا * اهشملقيرطلا تلخ تشم اذاو
 اييخف 3 4 0 م وراجتلا افقل ءانغلاو رعشلا اذه لئاق انيلا عقب مل

 ]|| راحتلا افق ن 2 يقول رابتخالا يف يلعنب يحي ركذو ميرس نال انْ هيف نا لاقيو ىلسولا

 1-0 لوالا ليقثلا نم راتخملا

1 

 في

 تس وح

 مد ةراتخلا ةناملا نم نجم

 انوون كاسم نفوس كتاو, < انياب دق يع :راذاي قف

 اتنرسدق كنا :تلقاف اذ هب نوبي لك اهفغ دير كازا

 3 انوا قالطاب كول لسيما فريفخ نم راتخملا 00 يعرادلا دميكل أعيمج ءانغلاو رسل



 ع

 طولا ىرجيفا

 مد هبنو هربخو يمرادلا رك ذ اجو

 ينئادملا ل 5 ينندح لاق تاناز زا كلملا ديعن بدمه نبن و ره ىنثدح لال نما ير ١ ا

 ناك يذلا ديز نب ديوس دلو نم يعاردلا لاق همع نع يدعو 5 نب نمحرلا دبع يادح لاقأ]

 يم رادلاناكو فائمدنع نب لف ىب اوفلاخ 3كم ىلا اونيه م 1 دله ودمع نإ و لتق هد> ا

 ةرض تاوضا دلو لكم لع ءافرل نب ةاكودو دل ونور زانخا كل تيكر زلا هيا

 لوس يذلا وهو.

 الما ينع تدحأو جنان كلوا كمحلر الي

 الب ديالخ ساناايف تفداصوب #*# ىناح ىف. كلاصو: :تكرت

 ع مهاربا نب قحسا ينثدح لاق راك نب ريبزلا انثدح لاق .ءالعلا ل يمرحلا ( ينربخأ ) 1

 0 ل وىعمصالانع مهاربا ن قحسان ع يديزبلا لشفانثدح لاقيمع قوبحأ أو يممصالا ||

 نعنييرصنلا نمدل خيش نعقاحشوالا هب ىنثدحو ل لاقييءسالا نع ع يئايرلا ل اضفلا ول انمدح لاق 8

 رمخب ةنيدملا مدق ةفوكلا لهأ نم ًارجات نا دانزلا ينأ نع لقي مو دانزلا نأ نبا نع يمدصالا |[
 كريو كسن ناك دقو هللا كاذ يمرادال اهنيص 77 قس مم اف و تيهو اهلك اهعاش |

 لاق من : عجأ معيب ي ح كل اهقفنأسىناف كاذب مت ال هل لاقف رعشلا لوقو ءانلا[

 1 05< تسوص

 دحعملا باس هل تفقو ىدح د هباس ةاللصال رهش ناك دق

 م اا داو ا ا ا راو 4 - 1 2 2 21 6 نر را 3 3

 8 كش نءعجرو يمرادلا كتف دق أولاقو سانلا ىف عاشو بتاكلا نانس | ا ىنغو .هيف ىنغو

 7 و 3

5 
 ىهرادلا كلذ .٠ لعل هلق 4 :قارعلا عمناك امدفن يت مح دوو اراج تا اما اللا هه رظ ةئدملا 8 2 ا در

7 1 )0 
 " ةمادم 5

 ”م

 فذخوهو م ائغلاو ىمرادللهيف رعشلا ناف توصلا اذهةنسن امأف دحيسملا مرا 47 د

 رك ذو شبح نع يطسولا لهو .تناكلا نان نا هيفو قدحس | نع يلسولا يرحم يف ةبايسلاب لوأ ل ليث |

 لاق.نافه وأ يمدح كلل قنات ني ليسا( املا عر نب نأ ش خال |

 راخلا توص يع اهل لاقف.تدضنق ةراتس هل تناكو كارلا داوق ضع س 5 4 ترضح أ

 مثةعاش كسمأ من * دويسالا راخا :يفئةحلمالا لق < كنع تح دارا ا مف حبلمل دوسالا|| 3

 تعيد اوأام اضيأ ردن رف كيبشي اذهتلاق _ * كسيمع « داق تئجو تبرخ يفاىفغ اطلاقأل
 دم ينثدح لاق دمم نب نوره انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( يا ) هلقتنم دحأ طيلخلا نا * 1

 عاهل يراذلا نك هود 7 لاق ىزام ركحا ينئدح لاق يعازتلا ةحلس أك |
 نيل وتم فك نوم ةعاطع يجف يىرادلإلا .دم نط سالي سلع د تناكو افيرظأ| ٠

 دانس ةفحملا نينا يتح ند 0 اهاوه تدعاو دق نهنم ةدحاو لكو هل ةعدص نوفو 5



 : يساطع اذكه نكلو هللاو آل لاق ينعزفنأ 0 ند 55 0 نكح لاقو ًاسلاج ىوتسا مث 3 ًاديدش ظ

1 

 | تلاقضرالا يف انمطق اناعف نا انا يمرادلا ن 1 رك رخل لك ضل نيضعب
 : 00 00001 لع كلاقانموا,ال نآ دب رانا نلق هيك | انا هتححاص نط

 ْ عام 0 يللا يوسف !:اذوع م لاق ًاييط انل ىلخاف انلفت دق انإ يمراداي تلاقف تت

 0 لوقي رك ىلا را ًاراج يرتك اف'نيراكملا أف

 ار كلو » راو عت رصلا ىدرشام ا

 هاو لاف طل ندري قاللا نم

 ظ 01 طع دك ولون < اذه لع ئوتأ امو
 || لحسم ةحان ىلإ هج رخأف فاوطلا يف هليل هتبحاص هتيقلف 3كم نم مدق مث شام ةوسنلا كف
 0 مابعرف مل لاق نأ ةينيلا هذه قي ىراداي هل تلاق نا ىلإ 0 هباهذ ىلع هساعت تلمجو

 ا[ سنمح ( 3 () انني مهاردلا لذ دم ا اربع تن او 0 كلايف لاق عن تلاق ينيبحنأ

 1 يلعنب دمصلا دبع دنع يمرادلاناك لاق يم ينئدح لاق راكب نب ريبزلا انئدح د ك
 ًاضغ بضغو اديدُش عز رق دمصلا 0 ةلئاه ةسطع يهرادلا وت طعق دمصلا دبع ينغاف هندح

 ْ ع بهذبإ نأ يردي ال ىمر> هعمو جر لاق كلذ ىلع ةئيدب . ىف 3و تمد" كفَش الواو لاق |

 ! دوش هل لاق دمصلا دبع ىلع لذ د يت> > ىضف كلل دهشأ نأ لاقف هاأسف يملا نايرلا هيقلف هب

 1 ( قرح ( هس ىل>ودمصلا دع كحضفهسرض طقس ةسطع سطعة ره هتب ار ينادهشأ لاق اذهل

 ول ىمرا دال مامالا معازان دمع لاق لاق ريبزلا ان”دح لاق دمحم نب نوره انثدح لاق يلع ن نسحلا
 ١

 0 3 ) كريناند لع تحاص كبايث يلعحلصت مل نا كتيدف لاق كن 0 ىنايث كيلع تحلص

 00 م تخساو ) ريبزاا انثدح لاق ريهز نب دحأ انث دح لاق عدلا نع ءلان ده

 فداصف ةاعسلا عمه ى مد عردلال طايخلا هللادبع نب سن و. ىندح لاقرب زا انثدح ( دمحم نبا

 ناعش تدلع هن طاح 7 هنو 2 ام يفاف مهارد هوطعاق 5 ءاملا ىلع اولزندق مهم ةعاج

 مويلا ذم ا 0 رد نارخأا تلاقف نهم ةيدص هتف رعف نهدرب ومو اع نطو هلال |

 تدق 3 لالا ىمرادلا اذه

 هنن ناكنم كْنَع عدف 0 0 ا كذا

 نبدحأ ينربخأ 0 اطل ن كا ارا كح اه نهار نوم اراه جرادلا لوف
 ا 07 2124 يشاقلا صقوالا يعوادلا ينأ لاق يري زلا بعصم اند لاق ةمتيخ ينأ ظ

 ىلديمارحلا دجسملا يف اموب صقوالا انييفهيلا هادأ يتح هب هسبخ قد يف هل مصخ هيلا هكاحو هبف
 قع بقر كلوأ رو سانلاو يعرادلا هل لاق 0 راذلا نم ه نقر قّبعأ براي لوقيو وعدبو

 ياودلاان أ اق تنأ نمو كليو صتةوالا هللاقف ةيقر ا نم كل نعال هللأ لمحام هللاو ال

 دحأ يع رملا 6 ) هب كلذ لعفف هانأف كم رعأ يناف 0 :او كلذ لقت ال لاق ىنتلتقو ينتسيح

 نب دمصلا دبع يم رادلا حدم لاق قلم قدح لاق راكب نب رهزلا ينثدح لاق قدحسأ ن دمح نا



0 

 طعأ همالفل لاقف ةارثلا ن « لجرديلا لخدأ غرف املفهل نذأف داشنالا يف هنذأتسا وة
 دق ًاعيمح كتب وقعو كرب يأو ت ل 1 ينَأب لاقف يعرادلا بثوف اذه قاع برضاو رائد ةءام اذه

 لعش قى كنربضح نم ميرا 7 | يناف يناطعأف هترسا هنم غيرت اذاهاده لاتقب ا نادت ءأر ناف

 انا هاحأو كحذف لاقتس ال اذه ىف طاغلاو اننب مف طاغشب نأ تخل لاق" كليو مو لاق كل 4

 هردم قاع يءرادلا تاما لك 0 لاق ريبزلا انئدحلاق يمرحلا ( ىنربخأ ) لأ اس

 ترضخا دف 0 هل لاقف حا 9 هيف نم ثش دق 1 رأ هدوعل هئاقدضأ ضعب هيلا لخ )ا

 0 تافاام امدلا يف ةذرمز لك تزف ول هللاو ا لاقف تيفوعوةح 1
 ٠ وص '

 مد ةراتخلا ةناملانم جو

 امصو هنالع ىلع دا“وفلا تدز #* انرط يل >حه دقأ نيل علر أي

 اضع هباناملطو مالكلا مع © هكس نع لد عبر ْ

 وه اذكهو ا نع قحسأ نب دا نع عي و كلذب ( 0 ( ينزاملا رعسالا نب لالط رشا |[ أ

 ب ثرحلا ىىلاو ة ةعسر يأ ن ا ةيسساب ملال ن مو نتادقلا قوم ىنأ نباورمم ةياود يف أإ

 م نوزع لوقي نم سانلا نمو قفوكلارورد راتخمملا ندالا يف ءانغلاو كيذك سلو سو داخل

 تغمس يف رعأالو ةعيصلا ريش ا روهشت ريغ ةفوكلا لهأ:ن م لحر وهو يازلا ديدشلو "نونا َ

 قحسا نع اهارحم يف رصنلا لل ليش راتحم ا اذه نطو توصلا اذه. ريغ ةعاصالو ربخي هل | ّ

 | لوالا نلشسفتلا و ل سال هق نأ هاب نب ورم كفو ىتثاولا راشحالا 2 هيمسأ اذكهو. ا

 نك ساعلا نب هللا دعا هيف يصاشطا لاقو لو 5 هيف هل نأ دامح ع 0 ضن رغلا راخافر رصنيلاب أ

 رصنلاب لهر تفيفح زرحم نب د# نب نيس هبف نأ شريح راذو يناثلا ليقثلا7 و 5

 كل هيلو لاله رابخأ ملا

 نب رايس نبأ ةرشان نب محسقا نإ هاا نا لاح نب رءسالا نب لاله موثلك نب كلا 0 يفوح ||

 ةاردادق او ةيومالا ةلودلا ءارعش نم يالسأ ىعاش مك ن.ءوردهع نب كلام ن نراك اند |

 ناكو ور< وأ كَ هلك الا ف «ادودل هم ا قاحا مظع اديدش الحر ناكو ةيسايعلا هةر

 طفل انته هاه ب و دلك نانا رك 1 نئطلاو سأرلا ديد طاحش ا لالع ||

 هسا ترم ماظع ايالب دعب تامو اليوط ار رع[ نب لاله ريو ورمح أ كا ورتب أ

 لمتحيو هيلعلضفيو هلوعي ربنقنب ةريغملا هللاقي كلام نب ماد ىن نم هموق نم لحر ناكل لق[

 هينري لاله لاقف كلبف ةلايع لقثو هلق* |
 ءانفلا نسانلا هلق ينفأو ١ ا ناك ةريغملا تيلالأ

 ءاقللا ,ابكقا رع ىلا اداوم ليخ لك ةريغملا ىلع كيل



 ءاطعلا هشعني ناك ريقف * لك د

 ادللا اكنراعما يدل روع نقج لك ةريعملا لعكس
 ءاوالا عفردقو تلاثثن اذا بر> لكس راف نايتفلا تف

 ءافولا اههدعدقع الاصخ

 ءاضفلا ثدحلاب قاضاماذا

 اانا هيلع ضرعلا قت

 ٍ دزايلا ءاعردكتاال ..اروخع

 د

 * هنمضرالا ديدحاراودقل

 زن

*# 
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 تلاد الون اريصف
 هنع تار ماا م رباه

 أمم ضاخ ةهم اكلاديثاذا

 11 |. ةلطا ملا اح
 ءانثلا الملا يف هيلع بطي

 ام :1ذأ ةهدكاقم يف ملح

 ديف مهيريثع يف ديم
 ”ةندمفا فا نكت ناف /

 ١ ءادتباو نئاضفلاب دوعو ريخو مرك هب يدوا دّقف

 ءارخلا دح داك هنها ص ادود هلا مضيال دو>و

 امهالاقف نيالا كلذب تأف مالغاي ضمنا كيو شربل اهل لاقت لاك < لادبلس [ينء.انرتشاف نبل نم
 ظردغا ءانخيالا نبايكت ا اهدحأ لاقف لاق نابرمتف نيديطولا نادجعتف اهنايأت ف دعا ل كن نا

 نبي كنا اهدحأ هل لاق ثدح ا.بأ لاقو لاخلا كلت ىلع وهو لاله نه اند مث انقساف مق مالكلا

 0 اهدم 2 ان دقن ةح م: كال 3 اعمسو 2 اناوه نايقلتس هللاو لك ارا مالكلا طه 5 انخعالا

 30 تحب ةلمزإو هلا هب دتحتاف هدب لاله لوانت - لطصا وهو هزحت ىلع طودلاب ايرض هل

 هبذتحاف من لاله هلوانتق هنم هيحاص ادق ىتاتق دق يننغأ كخحيو هي>اص يدانف ةضغفض هطغذ مْ

 يد

 يت> ىنم ناتلفت ال هللاو الوب فلها ونا اني كاقتمتماب يلا الو الاله نك امدحأ لم

 ناك اعاكتاودأ ىلعأب نايدانتل م ة ةرصملا امتمدق اذا دير قاما هَ ناس آل اقاثيمو ؟دهع ينايطمت

 1 || مث هلهأ دنع دجوام لكأيف لبالا عم درب اوركذ ايف رعسالا نب لاله ناك موتلك نب دلاخ لاقو
 0 الو اماعط كلذ نيب اهف قودبإل 0 موي عجر, يتح ابارش الو اماعط دوزمسيالو اهلا عجرب

 قار كولا ردا: ن هع انك موك *6 نب دلاخ لاقهتفص فصدوتال قاخلا يداع ناكو ايارش
 1 ْ طا

 : | ماع حراطف .هاصع ىلا دمي دقو ةرجحإهلا مدتحم سمشلا عقو ديددش موبإ ف ةريولعلا دنع كلذو هل

 ُ 7 ينب ن“* اه نالحر هب سمع ذأ كلذك وه انك قل رم ا ا دف َّ ا

 1 1 دقو جايطا اهدحال لاق ًاثطن نامزلا كلذ ف نيسميك ا اناك مقف يفب ن* رذ 5 لش

 7 | الو لبالا يلاايمتتا اءاف باعصلا ةيحانب لاله ناكورحم رمت نم لاو اعين ةيرخلا نم ااقأ ||
 2 : مهضعبل اديع هانظي اه وان.ةّتست بارش كد دكا اب ايدان هل لبالانأ نافرعبالو ههجوب الالله ناف رعب

 9 ْ نايم .طواهلع ناف اهاذ راف اذك عض و٠يف اذك اهذص يت اا ةقا :!اياهكيلع هناك تح ا لاله اهادانف

 2 اهتز نابلعتننال ضب ًانهدب امو ؤربكصي لخ امج .اقرب ذخأ مث يرخالا هذخل تح هب



 ام ايدانق ديرما انأف ةرمهبلا امدقو امهعم يذلا ر ملا نم اطون ةاطغأو هادهاعف يمو 2

 نحو لاله عم اموي تنك لاق يرانا تايد ءدلاغ كدحو ابنا
 مط ةكر دنع بابش ة ةيتفب نح اذاو انثطعوانغادقو لئاو نب 0 موق ىلا انمفدق انلالبإإ

 5-5 هل لاقف هيلا مهنه نالجر ماقف هتماقو هقلخ اولوهتسا الاله انا مهلبإ تدرو دقو

 ءامو نبل ىلا لاق-وه امو لاق 5 كلذ ريغ ىلإ انا لاله هل لاقف عارم لايف كا لضخ |

 تحرااذا عارصلاىلا انبيحتل ًادهع انطعت ىتح ايش كلذ نه قئاذب تن :أان لاق تا ل يتااف | ا

 كلذ 1ع 0 منو هلزنم 0 عراصيال فيضلاو فيض ل ينإ لاله امط لاقف تيورو | ||

 ضبقأم ناف اعارذم 1 ليعر دشأ ىلإوةلوع هاون 0 ىلا اودمعا مكل لوقأ اهب ا
 نافريعءلا مف يف لجرلا دي لع يتح ريعبلا الو 3 :: الف مكبحاص دي ىلعو ريعبلا ةماه ىلع || ا

 نم اوبحمف لاق كلذ ند ا 2 د عارص نأ م 00 هتلعف 0 ديقف كو سفأ م

 تس 0 هعمو لاله هانأف مطخل لئاص اه مولبإ ينلخ ىلا اًؤموأو كلت هتلاقم | 1

 ىنطعيل لاقو اغرو يذختساو لحفلا رح رح ةطغض اهطغضف هرفشمقوف ام لحفلا ةماهب ْذَحأَف أ

 تء.سامةللاوفناطيشلا اذه اوركسموقاي خيشلا لاقف لاق لحفلا اذه مف ينالوا متريحأ نم

 نورظنيوهنوعبتياولءحو ناطيشلا اذطاوذرعت الفمويلا لبق لزت ذنم 1 0 ع انالف |

 تدق لو ًالاللو عمس نم انندحو ( لاق ) يي 2 ةناضع لوط نس نو.حعيو هوطخ ىلإ ا

 6 ل يتح راجتال لامحأ | لعو ىلإ نع عضأ م ناوص ل نم لحر اج ءاعو ةئيدلاا | 0

 قلطناف ناقكلاحأَو كلبإ ىلع سيال لبق ىلاحأو ىلبإ م 5 مطتلق لاق ريم لا بجأىللقو

 ناوماص_ نحن امخ لاق يتنامأو ىلبإ كادف تاعج تلق مث هيلع تءلسف ره لعد تاخدأ تح يب

 كاتف كاقدانق هللا ىنامح يلام لإ ةَحاَحآف كلل ذ نيع كت 126 كاف كْلإ اهيدؤن يت _ كتنامأو كلبالا /

 هلوط [يرذأام 0 طماغأ الودتم ًاقلخ دشأ طن اح تم ارام هللاو ل لحر هينح ىلاو ىلإ

 هعرص آلا عراص 2 دع ةنيدملاب كرئام داو العب ىذلا بدلا اذه نإ هضرع ءادكأ| ١

 برعلارانوأ ند ىغ دبا اذه عرص هللا يربي نأ تدواف هزل ةءلبو ||

 ن0 1 دخل م01 عسل مااا مي 07 ل0 ل ١

 أ

 عض نح مونلا ىف 100 نأ ريم ذل يأر ناف عن 2 بصل ”بعأ نإ 2 ءادف هلل ىنام> تلف لق |[

 هوني ا اوقلطناهناوعأل لاقف لاق لءفيلف ًادغ ل اذه يعوب عداد :امأ عدوا للنإ نع 2

 تللظف لاق هب مه عأام عسب اولمفت هوعبشأف خبل ىلا هباوقاطناو هتنامأ ءادأو هلنإ نع مشوا
 تودع .دغلا نك ملف سعأ حالصو ةحارو ب لاح نسحأب كال" يف 2 تو كلذ يموب هن هيف ا

 هيلع تملسف ىطسو يتمامعإب تددش دق يفا 2 ازا ىلع ني 3 فوص ىل ةبج ىلعو هيلع

 يباع ايرزأ ديعلا لاَقف كب زل اع هللا كان هنأ يرأ دقف هيلا مق 1 لاقو مالسلا نعرف ا

 تلقف لاقىدييف ءاح هيلع تضيق اذا تي ال اذه ٍتاهبه لاقف يح ىلع هب ترزاف 2 تذخأف | ||

 ّى 2 (مددك نكت يدعوا داما ابق تيارامةفحاع ريمالا اعدف لاق را زا نم 3 هلو ا
١ 

 0 ا ا 00 0 2 1

 0 يتانالا د 7 )



 | رتنأ تامجنف كلذ“: ىظاغف ينءجوأو يد دق هنأ تينط هش هرفظن قمح كفو ةؤلاد يف او اع 3

 || ىباصأو «هعدتصاو يداعإ ! تعضوف ل نرسل ف هقاخ يف تدحو اه هنم ٍضِقَأ مب هقلخ 2

 أ دسملا سأر سمنأ ريهالا لاقف ين ا ماا حاص 2 ةيزمع مْ ىرذ لاند 0 1 الا

 هلع ىشثخأاب ميش موو تاز ع هكا هللاو تسمغف لاق ىلع كل كلذ هل تاقف لاق بارتلا 0

 0700 0 ةماعلا لج

 أ لابو ( جرفلا 3 لاف ) تفرصناو ةوسكو ةلدو ةزئاج ىل ياو اتت سأ يح ريمالا كحضف

 ةفينح ىنب نمبابر ىب نم موقت لاقف رانيد نب بجناح هرك ذ دقو هنتدش بيجاعأ ن رمردك كي داقمأ
 وع اح لاق في لان "تانرمد عبرأ هب هذا ناك يف لك يف

 بابر ينب فس فيسلا س ل # وحشب ةل 5 ابو ةلثاقو

 تاي مون ىلا هلجعل # مازر ينب لاله ىقالواو

 'يش ىف يرج نب ديبع هل لاش نال> ىنب نم مث ةزعع ىبب ن٠ لحر هبرمض نءسالا نب لاله ناكو

 ّ ىلوذخلا ناورتام ف لغف دقمكبحاصنا لاقف ناللع ىنب لالاه ينأف ةشامح هشمحو هحشف امهتي ناك

 |ادال نأ وح دار اذهل نركب نأ ىدع لقي وهو مهدنع نم جرف هورجزو هودعوأف ينك
 : نه عضوموهو يقولا مدق ىرج نب دي.ع ناك . كد سرد ىت> لوط نمز كالذل يذش هم وق

 ]|| هل ليقف ءاملالهأ نعأ ن لف هفوختت هنبو هب ناك امو الاله نكد اههدق املف 5 ىف ادالان

 0000 11 ل انا را دنأت نزاع نب مازرت قب رايضتب ةعيبر نب ةرارزنب تباثثب ةدعج نب ذاعم
 1| ىلعس>و كلذ تاعف اذا برعلا تناكو:ذاعم تدب تنط تتاح ىلا هان فرط ىرجح نب ديبع دقعف

 1 ءاملا نع نام كلذ لعف موب ناكو هتمالظب هل هل لطي ناو هري نا ريحتس ل هلل بنطل دوقعملا

 هدورو مويهلنا لالهمودق قفاوف ىت: ا ندع .عج رخ مث ةدعج نيذا 5 1 راجعت سالحر ليقف

 ]|| ةدمج نبذاعمبهتراجتساب لعب ,موهنيو هنيبناك امر "؟ ذيرجح نبا ىلا لالهرظناماف مييالايفاهمدشياعإناكو
 ||| لاله لق ليقو ا ذيقو عرصفهسأ رلعةبرمضدب العفة ناسا نمر وا 0 هب رضلإ ًابتنلطف

 1 ينأف هر وب مهونييمازرلا ةدعح ىب ىف فو لاله كلذ عمس املفةدعحن نب ذاعم راح رعسالا نبا

 5 نادح دج صو تبان نبةدعج ىنب ىخ أ تبان نن قييم تن ةلوخ يننأف لاله لاقف اهكريا هتلحار
 3 انراج ت تاتق هللا ودع أ تلاق مث لاله توثب تقلعتف هسبأ مآ كلام نب هللا دنعنب ديهز حافسلا

 08 هب ولغأ نأ تسعيف لاقذمضُأ 5 يدب يف روجلاو لاله 1 انلاحر كتنأي ٍنَح > ىنةرافتال هللاو

 يتقانتينأ مث دنعب ن م اهبت يمر ةبرض ىحرب اهتبرضف لاق ةبا رقو نساط زو يس هلق تيل 0

 كلام ن هللا دبعو ةوخأ ةعت ذئءوب مهو هنو>إو ةدعج نب ذاعم ءاخو اناا را 5 : اهكرأف

 : ااك مهضعبدن أك مهعمووف تبان.نب ديزي تقبب ةلوخ مهم نب كلذ عم وهو ةليب .>اهل لاقي ذاعم تنل جوذ

 ||| نه ناكامب اوزيتغأف ةعاولا كلت نعاولأسفت تمير ف: دوهو ينالحل | ىلع ةيعاولا اومتكيةراهلارثعا نم
 || كلام نبا هللادبعو ةعستلا ةوخالا بكرف كلذدعب نم هل لاله برضو ةدعج نيذاغم ىنالخلا ةراجتتسا
 ا دحال عقبالاقلخ مهنمدشأ مطةملغت رشعت مهعمأ ؤكز و متدجم عم مهةلخ ة دش ىفلابجلا لاثما وناكو مهر شاع

 ]| كلذ هنوي برطا نم لاله لسن دقو الاله اوعبت تح هتيمر نم هديري عضوم ريغ يف مهس مهنم



 اك

 كتوم اره سا كلف و منماجنو ضرالا يف دمبأ دق نأ ن قلو مبدأ حا املف هتلر 4

 منو هركردأ اهلف دغلا دعب نم هوقحلف همدق مظعل د ىلع راق ن2 ال  ناكو ا أاوصق ةلبلل

 | تلق ن رك | نا هللا ؟دشنأ يفا ةدعج ينبايمهادان ةسرتلاو ف 0 يمقلاو لينلا مهعمو نورشع ّ

 وعنا ىلا تام نكي ملو تامدق ينالجلا ن0 0 مع نسا ىولتقت ةرثبا هتماط اييرغ الجر | 7

 تك 0 داك راك اعل نم لتقلا كب ان رطانام تام دق هنأ انقبأ ول لاو ذاعم لاقق هوذخأو |[

 2م عنتمأو 3 ان راح عنصيإام مهن يح كيلع مدشالو ان: . عتتت ” نآالا كلتق ل انساو |

 00 ةراححلا هوهرأ نكلو فويسلاب هوبرضت الو للدان هومرال هناملغو هءاحصأل 0 ذاعم |[ :

 عياصأ ثالث هيدي ىدحا نم اورسك يتح هذخأ ىلع اوردقاف كلذ اولعفف هوذخأت يتح يصعلا ْ 0
 اوداكامو 0 ا يف جاحشلا ويك ف هعالضأ ن* نيءلض اوقدو ع اند | ٠

 يبقولاىلا ه اوما يتحريعب ىلع ضورءموهودباؤاح مت * هداياجر يناوضوفصدتا ل ردها

 ا رظنت ق>اشش ا يناوثدحالو دال ىلا م ع , اوةلطن !لاقفدع تع موينالحلا ىلا هومفدف

 درو ةيانلا شرا م 1 يح 8 > ناو هولتقاف تام ناف مكيحاصإ عنصيام

 مكموقانم هعزس أ وح ناري رابخ هب ىرخام لشق هللا 3 و ا مكتمذ تفو|

 اواعفف كدالب اودرتيتح مكعيش دا ميا 1 اقر داعم مهل لاقف انيديأ يف وهو مهنعو انع متلخ نأ ]

 ةدعجونب تق لوقي .لمجو هسمرسسالا تني هاج هنأ تكرو دب ع اضورس ل
 دالب يندأ وغلب املف هفو>ح يف هلكاونرأ ةدعح ىنب نال مدلاب ىثع لاقيف اهيريثيف ةرغع هنخأ هلال

 هنامهيري لاله لعجو اوفرصناف ميفو دق 5 هللا م 0 هءاصأو ذا واللا لاق للا َّ
 زربناتيم حبصإ 1 هتلل نم توع 0 لاله 00 ينالها لقئاماذ ةيص نيرشع ةليللا يف ىتثكا )|

 أ م ءاملظ ةليا ىف هاصع ىلع هءاسك عضوو ةحاح ىضَتب هن أك مهدالا.هلجر ىفو عنصي ناكاك لاله

 فردت ىلا قب رطلا كش ساند ب هياجر ىلع هتايا تح راط مت همطخل مهدالا ىلع دمتعا ||
 نزاه نب ةلانأ ضيم لع كا ايف عمطبال يتلا كلاسملا كلسي لمجو ايف باطيو ||

 ةوام اهل لايتم هل ةقان لع رمل هلي نع ل قاط نب ديزب نيرعسلا هل كاسب[

 اضادوتت تاس فوم ناليع ننسيق دالب وحن ذس >أف قب رطلا اب بنجم مث اهكرفا ٍْ ش
 تاضف.ةلضفالا هلك لك أف ةقانلا رحت عبارلا مويلا لزن يتح ا لايل ثالثراسف مود 4

 هنالفإ غلبف قارعلاب :جاحملا ماقم دنع كلذو انامز ثيلف اهب عقوف نها دالن ينأ مث اهلمتحاف اهنعأأ ٠

 جاجا ثعبف مهبحاص هلتقب ه وريخأو هودعتساف جاجحلا ىلا اوةلطنافلئاونب رك نركب نا
 0 يات هللاقف مهتيدابو ممرضاح نزام ىب فيرع ذئءويوهو مقاعلا نب ةبعشنب هللا دبع ىلإ
 اذكو اذك اوعنص صدق همت بو لاله تامحأ ا ةيعش نب هللا دنع دل لاقف ناعفالو كب نادف الوا ا

 نب ركب دالب اودرو تح هايا مهمييشنو نيسنالملا يلا هعفدو هذخأو هبلط يف أوعن :دام احرص ع
 لاقف لاق ريمالا نإ لص ندع ركباضب لاقف لاق لوقتام كليو جاجحلا هل لاقفلاق لئأو | 0

 نم تعلءو فيرعو محو كالهل بروق ل ا" تيما لَه ينا اوبهشا مهفونأالا هللا مريالف جاجتحلا :



 تاجات اى ٠

 ولا دالب ىلا لاله عقو اءلف كلذ لبق توعوأ نونركيا هب رفظي تح هبلط نمو هب دحأ ذخأ

 2 رئاس 1 كلذو هتبارق 0 هقح مىلع ماتوا هنق متاع ر -- 0 نب مازر ىنب كلا كمل

 0 لدم نح دجاو مد ىراخل لمح تسلم ل ذاعم لاف مدلا كلذ اولمحتل اوءاق نزامأإ

 . كلذ يف لاله لاقف ثلان مد.هل لمح انطسو نامآلا لع در نا يراوحلو مد

 ىدياهرئارحتر>ناو وح * يننافيفودرطت ال نزام ينب

 2 هرطملا عياشلاك مكحأ 0 0 ركداك ا ككاو

 ١ ىدعتو حور 8 اديب * اوظفحو روظب يلغف- اولعجيالو

 دنلا را فكل مطقب كو « مكبيرقناك ثيحبرقلا ناف

 دعب أ و ع طش ناو * كراج وت اند نادعبلا ناو

 وف ويك ع ضار طفح مكل# .ظفاحل كح داناو يفاو

 دلش م عيرام 3! رغأ ايئاغ تنك ناو يك اح ىمحيس

 ىدتحمة بي رغلاضرالا نهتنكو مك فليح مكلا 1 متو

 اذا رغد ك5 تح لقت ىفاو

 1 ةلالسألا قلق لاا ذة ونال.

 018 يو 7 - 9 1:7 كمر 1

 د راسل تدع داناذ قأو

 و زحاذا يح ىغبااناوادب مهو

 0 كب ف

 5 مالا لمف اولعفي لو

 عا 556 1 ر ناف

 درومو أ موق ىمح برو

 ان

 ند

2 

 د

 نا

 د

 د

3 

 د

2 

 * كلاح ليالا نه يح وجد فدسو

 همومه رو/#ضاوخ ةئيفس

 0 نشر وهو لاقو

 يقاوم تار وايختكو ل وذ

 اهبيقلا دالل_لا قاناي هللا 7

 يوالا تفخ اطانم ىلق نعاش

 : صدلا ضرغ يتفلاو يناد الانيبو# اننب قرف رهدلا فرص ن هك

 ند

 د

+« 

 نك

 نك

# 

 دق مهرا اولق مهامنا

 دي ملا زيزملا لعف اولعفي ملو
 دع وم نمط ءاانىر ل

 درومو حابصلا ناشعب تدرو

 : ديلاةراوم لحرلا يلح تءفر

 ةدرلا مَع مزعلا تاب للف

 ددهملاي رق باكر كتفلا وا

 ا لم 5 00 0 5

 رفع !ااهنانثك وارنعا م نع انسب

 1 ثم دل ري# ند يبثوللو 3 أعل سم ةلاهألا ارسل أمقسف

 صزلا ةلاحح ا رغلا ايماناو #3 نرالت تاح ثءح انعروايشسو

 ]| ديفح .هل لاقي لجر ءاج ممحاصب هولتقإل ينالحلا ءايلوأ يلا لاله عفد املو موثاك نب دلاخ لاق



 ةاا 181١(

 أف لاتقلا دوف: دولا وعز نك ل نرغصالو هنينآل لاو لاقف رو دق لاله نك

 هبىوهأذ لاله هدخاق كلا ' راج رح تدع بح ىلاو لاق هيلع هدعالا ه ركام 2 هل عدي

 ن آلا ينم ضاضقلا قديلل لاو اهب يعر مث ةسأوؤ هوجو , نم ةفاج فاتجاف هني باصأف لجرلا |

 لوش أتنأو |

 اهله مهيشم اخ د ادي ابرك تبرض انأ 1

 مهد #١ ادع ةهئح 0 0

 تانم 1 ا 5 0 ماقد ىلا مرعب نزام 0 نوه

 راج مد تكلطلا يف ا 6 ع نإ متأبسأ لو مكنا اولاقف لوتقملا ينالجلا راح ةدعح نأ ْ

 ةحح نب بابض نب 38 نب باهش نإ هعزجح نب لاهملا نب مسد 5- متدرأام م 29 لن نحف |[

1 1 

 هعضومو هنغ لّضفل راكع لم < نأ ةدعج نب ذاعم يلط يذلا نزام نب صوقر> نب ةيباك نبا |[ |

 كلذ يف لاله لاقف ريد دا بلط يذلا ناكو هنريشع ف 1

 راثلا ءوض ديب دانزلا ىراو * اميدأز رملا ةيباك نبا نا ٠ أ
 راو> ماو قنف لئاح نب مسد لمحتام لمحت |

 راكالا *ىنالم راشملا اهف * دئانه لمح ورمع ونب تدنع

 »+ نك نم

 نك

 راخالا .لزانم لح لإ » قياس ميرك اهافالت تح
3 

 نإ

 كيييزي كح

 راشو سمشن دعب .نالح

 راح رحلا تراثئم . ناوظنعلاو

 ضحإ قرس دق الحر ممم دحوف لئاو نب ركب ىلع اقدص» دعس نبريق ناك موثلك نب داخ قو[

 ياراتلف رضا لااعو هنبو ريش ناب ارو اودار أو هموت بئوف هسحبإ ريق هذخأف هتقدص |[ َ

 يبتناف امهسؤر نيب حطانيو امهفنكف مهنم نيلحرلا ذخأي لعجف نييركلا ىلع بن :و لاله كنذ |[

 كلذ يق لاله 0 ,ركللا اوربقف هناؤعأ ف ليا ا

 أ

 00 اع تدرواذأيِت ح

 5 5 04 550 ةيور ةلاهالا ءارحصب يعرت

 وجورج عرعر ع جيوب عوج +7

 يناعد نيح ثا يف ئرسا ىأف # هتجأف ةوعد ريش قاعد

 ينانح عور عورلا دنع ضفخ *:هدح نيقلا صلخ ادق مذخم ىجم

 ار تو لاو وأ براحا * ين زحح ينيعتدشذم تازامو ا

 نعدعسن, مكح انثدحلاق يزنءلا ليلعنب نسما انثدح لاق يفريصاا نا رمع نب دم ( يف ةرخأ) |[ أ

| 
1 
0 

0 

0 
|| 
|| 
َ 

 9 سيبو نزام نب مازر يف دحأ وهو ىنزاملا ر 0 نب لاله مواَش لاق ةريبه نب رفذ أ[

 لالي هل هدلو دعت ساق تاق هباصأق هذبإ يف رو>ع ا لاله فذخف اءرلبإ نايقسي: امو ٍةزثعإ |

 اهاصع تعقل اه كعل امازر د ادحمو 5 ميد كراد ْ] 0

 دع 35

 يف دحا لامه نبأ مسد هن لمحو مازر وس هموق ا هسلدف 9ك يأ نإ |

20 



 اهنا 0 ناكف ايلا م ل رع 1
 00001 هل ياما ءان_ باي مازراهل حتا ناك امو 0

 ١ ٍ اهاتف 2 فال م ركح 0 دو سيوف رح نب هةيباكب 3

 | 0 ليغامنأ انلبح لاق 0 زيزءلا دمعنب نا رامت نب هللا دمع نإ ل ) 0 ْ

 00 ل7 10 وأ يرجو يصمالا انثدح لاق يمضيلا لعوب رصت قثدح لاق يضاقلا قحسا ظ
 ّ لاق يعمصالا ن ع ىلع نإ ردن 0 لاق نسما نب لضف ادد نوع لاق يفريصلا 00 0 ١

 2 7 تعح لاق كيم يناغلب | ا أ ةلك 1 0 ل لالط ت لاق ناملس 5 00 لأ ل

 يرضملا لضف نع هثيدح يف دي ل الا ىعمو
 يي
 ع

 | رمتعملا لاق ريعب كشبو يندو لا لبطل فك كحيو ىنتلاقف اهعازح ىلع رذقأ ف يتأسما درا 2

 3 هللا دبع ينثدحدمتعملا لاق لاق رامع نبا هب ىنثدحو مايا ةعبرا لاق ةلك الا هذه :كيفكت < هل تاقف

 تلق لاق 300 نع نامل نت رمتجم نءيعمصالان 5 ةيفاعم 0 ىنأ د> لاق دعس نا أ

 0! كيفكت كهل د 000000 ف لاو هنأ نع متم يعم تا | نق 0 نمسالا نب كداب

 لاقيضاقلا قحشسان ب ليعام.ا امدح لاق زيزعلا دبع نب دمحأ ( يردن ) ايل لاقف ةلك الا هله

 11 ا ؛ لاله انانأ لاق نزام ىنب نم خيش ينثدح لاق ىعيدالا ىنثدح لاق ىلع نب رصن 0 ظ

 ١ || لاق هيلع فلتحا دقزبلا ىأر املف زا ضرتق را لا اهنا يقام عيمج لك أف ينزاملا
 ١ ذس ةسرببو قيوس هيف ليوط بارب 2# هتتحذ م اناق 0 معا دانيل أ ماجر 3205 7

 7 |١ لاق ىلع نب نسا: ( ينربخأ ا ديلا قربا لغلا ىجديلا هلع نع 00 0 0
 0 ا نب كالهنا ىنئادملا نع رك ند حاج للف وسوم رب دخان

 يلطغوهيف بطرلا تك دقو اهنم ريغصقروز لع سال ,قيراوزىف ايطرهناتسإ نم لح دقو ةرصبلا ظ

 ردص ىلع ساخ كيفك املاق نيفكبامهيف لاقيت لاق اذه كبطر نم لك ١ معنباي هل لاقف ىراوبلاب

 لكأ بق يون ءولموه اذاف را فرصناف رم لا لعجو قروزلا

 عم فر قناملاقف هلك أ 0000-55 نع لاحم ىنادحو ينئادملا ( لاق ) هيف 0 قلاودبطر را

 ينادح ل لاق كورس ينأ نب هللا دنع انثدح لاق 1 ب هللا كيمع نب ا 0 ( حام َُك 00

 ةقدص نع ليلا ناش ينثدح لاق لدم أيومس ةاك ناكو يزاوهألا 00 5 ىلع ا ندحلا

 م 505 ناكف روز م دبر نافخ زشع 5 تحوز 3 ىنأ ىلعا وأ لاو فرامل كم ع نم

 2 2 مشعلا ىلع يأ ىد عرش 3 را متاواك 1 ةنفح هيلا ائمدَقُف ينزاما 1 6 لاله 37

 لج اًهاساف جرش ماق 95 هفو>يف ارغرفف هقذش يف اهفرط عضوف دس نم ةبرش ينأف قستسا

 يممصالا نع نع 0 رصل انندخ لاك قحسا ا ليما اند لاق ىرهوملا (ينربخأ ) ماعطلا

 نبال هكا ف مان ايم 0 نإ ٠١ لاله + ليل ءالملا 0 0 أ ف 20 لآ

 ب ديشرلا :ىض وللا م دارا ع لك قطا



 5 امد

 و ا دانوقلا تدز # ا 2 تبق دنا اس ١

 ةداعتساو هل برطو ديشرلا هب بحأف نوزع هل لاقي ةفوكلا 0 نم لجرل هيق ةعئسلا 1١

 وهو ىنع هذخأ هناف قراخم كدبع نم هتمس ول فيكف نينماوملا بم ىلصوملا هل لاقف ًارارم أ
 ىنخ هل لاقف هرضحلاف قراخي راضداب ضاق ىتلطشو ام قالا لغفي |
 انهو دا ع داؤوقلا ثدز * ! ٌرط ىل تح لقل لش ح١ 0
 كئالوب ينفرشتو قرلا خرم نينمؤملا ريمأ يف قتلت كلقف قراخم لاق كتجاح لس لاقو يف ها هاف |[

 تلقف كتجاحن لس لاقو ىف هندعأف لاق توصلادعأ.هللا هحنوارح تنأ لاق را ل كحأأ
 كتحاح لسلاقو يف ا توصلا 5 ا كل ترض دق لاقف اماغ ينديقت ةعيض نينمؤلاريمأي |[

 ىف هتدعأف دعا كل كلذ لقد ف مداخو هحلصيامو هشرفو لري نينمؤلا' ريما تقال :

 ءوس لت نم يناءو كنع مو كءاشب هللا ليطي 5 نيئؤملارب 0 يتجاح تاق كتّحاح لس لاقو ||

 تفلح دعرطا اذ( نال توصلا اذهب هقتع بيس لوق,ىلصوملامهاربا ناكف لاق كادف |[ ٠
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 لاق قراخم نب نوره نع عكو نع 2 يلوصلا هب يبث دحعو قراخم نب نلوم ينثدح لاق عكو 1

 توصلا اذه ىنغ اذا ينأ ناك 3

 ابصو هنال_ع ىلع داثوفلا تدز *« ا!برط ىل تحيد دقل يملس عبراب ش

 لاقو يف دشرلا ىالوم ةشتغ لاقف كلذ فكو:تاااعوب هل لش تر ىلومانأ لوقي 0

 يلوم انافرانيد فالا ةسمخم ىلرعاو هلا هجونرح تنأ تنسحأ لاقو يف تدعات | 0
 لاق ىلع نإ نسحلا ( ىنثدح ) ربا قاب نم دريملا 2 اسرق ركاذق ىالوم دعت كاوا ده 4

 ديشرلا نأ قرات ء كاحضلا نب نينح نع يحتلا قدسا ىفدح لااخ ىنأ نبا انثدح 5
 ينغي مكنم نم لاقف ححطض.وهو نيئفملا ىلع اموي لقأ || ٠

 ا.ضو هنالع ىلع ذاكوفلا تدز *ط رط ىل تحبه دقل ىماس عبراي

 اا يش يف تلقف ةكارهم لع لاك 3 برشو برطف هتيننف هنأه لاقف انا تلقف تمقف لاق |||

 ةيخاتس ءاثلف .ىذلا ىراقلا قراخم ةمئرهاي لاف هفيس رك وهو هيلا لخداف ةيرمم اًواخ هم ل

 أ انيملا 1 كتينك دق لاقف ىلع لبقأ مث فرصناف فرصنا لاقف ان مماوبأ لاقف هتنثك تناكام لد ُْث
 ةينكلابو اهب تفرصناف مهرد فلا ةناغ ىلصأو كلاش | 2

 ا ا طا 1 501 را را كال كرك كج 1 5 رج كاد م5 ممل ع حلا مف ضف م تف حل م ملا ل سمس م ا 3و

 م57 هب ةاضا نع 0 هءاور نم ةراتذملا هبال نم ع

 اعيمس 6 0 اظناذا هنم دشرلا نيعتنكل نو

  اعظف |سعأيرأ هل ت تاقو # هنع تلدعف هنغب فاطأ

 هيفو ةنان نب ورمي نع رصنبلاب ليقث' يفان طايل راح | نحللا ىف ءانغلاو دولا نب ةورمل رشا |

 اضن نع ىلعسولاب يروخام ا ا

0 

0 



 : شاعم مط ص ملومماو نع فق | خا اذا مهرمأب همايقو مهايا هع كللاعصلا ةورع بقلبي ناكو أ

 03 يس ا
 3 : آ00 < هبلو درواولا نةررم رابخأ ا

 00 د مب سه نب بشألا ن نب هللا كنعاني ديزنب ور نبا ليقو ديزنبدرولا ن نب ةررع

 || انانب رمهم نب نالابع نب سدو نب دعس نب نافطغ نب ثدرر نب ١ صل نب سمع ن د ةنعم رطق نب نلاغ

 | داوجالا نيم دقملا نيدودعملا اه ا ند واسم اما نك © سرافو ةياهاجلا 3 رعش ند سعاش

 هلوقل كيلاعصلا ةورع بقل لب ليقو ازغم الو

 رزحم لك افلا شاشملا ىف ىذم * هليا نح اذا اكولعم هللا ىحل

 رسم قيدص نه اهارق-باصأ * ةلل ع )١( نمىنغلادعإ

 روتملا سباقلا باهش ا 2 دو ةحفص كولش هلو

 . لاق ٍةيواعم قنا نأ خْءلِب لاق ةيش نبرمع انمادح لاق يرهوجلا زيزعلا دمع نيردجا ( يرخأ)

 دع اند لاق احم نب دع ( ينرخأ ( مهلا عوزأ نأ تد.>ال دلو درولانب ةورعأ 0

 |  هللادمع ع نع بوب نبمهاربا انثدحو ىدع نب مثيلا ن نع ىرمعلا ىنثدح لاق سارفنب مهلا ن :نا

 ها نا ينرسسام نآوسمم نب كالملا دبع لاق اءمح الاق اسم نبا
 ١ 0 مل يندلو نم هترعلا ن

 ْ 34 هلوقل درولا نب ةورعالا

 0000 1| فا ةرعأ تنأو © ةكرش قانا يفاء ؤ رضا يقاو:
 دهاح قو قا بودش 0 * ير ناو تمس نا يف ا ا

 دراب ءاملاو ءاملا حارق وسحاو * 0 موس 0 قرفأ

 3 هللايضرباطخلا نب رع 3 ىنغاب لاق ةيش نب رمت ىنثدح لاق زيزعلا دنع ن دا ) قرا

 || ريهز نب سبق انيفزاك لاق فيكو لاق مزاح فلأ انك لاق مكبرح > يف ملك فيك ةئطحلل لاق هنع

 عيبرلا نم دامو درولا نا ةورعرعشب متأنو ةرتنعمادقأ مده 38 هيصمنال انكو امزاح ناكو

 لاق كلما دبع نا لاقيو لاق ةبش نب رمع انثدح لاق زيزءلا دبع ع قب دعا (ينرخأ) دايز نبا

 5 لاق زيزملا دبع نب دس 7 را دقف سانلا حمسأ ايوا عب نم
 || هللادبع نأ تغمس لاق ىسعنب نغم انثدح لاق رذملا نب مهار 5-00 ةنش نييرم امدح

 أمف كوش ي 3 در ولا تن ندوع دف مهوراال ءدلو 11 لاق ب 0 رفعح نبا

 5 ريقفلامهرش ىانلا تيأر #2 ياف يعسا ىنغلال ىنيعد

 يرهوجلا زيزملا دبع نإ 3 ) 0 ( عهناطوأ ن ء بارتغالا ىلا مه هوعدب اذه نا لوّشو

 نع ىرهزلا نا رم نب زيزدلا دبع ين نادح لاق ى نب دمحم ينادح 01 د ماسح

 ا اك لاك نم العا 0 تاساق هن نم لغ درولا نب ةورع 1 لا ان ما

 لوي وهو عض رو

 7 هسفل نه يرو 2232



 عورور 2
 لئاوألا نورقلا يف فوع ءاناو د اهرايد تاح ثيح ءادع ع

 لتواعلا ىد ن 7 لاعوالا حطبلع د امسح يفاف توا 8 آلا

 مذ اههوف هنم اهويهوتسا مث رمخا هوقسف ا اهوار نقلا يف لزأ يت كا لقأ

 لاق تايبآلا * ينوفنكت مث را ينوقس #* لاقف مدن احو عما ءاسنلا سعال 0

 00 ورع وأ 5 ذو لا يفب نه الج نم عم يلو هيلع هللا ىلص يبل و

 | ينكتو يملس اط لامي اركب ةنانك ين نم ةارحا تابعا هنأ هلع يلْسَو درولا نب ةورع ربخ |]

 : ممأيف كشيال وهو ًادالوأ هل تدلوو ةئس ةرمثع عضإ هدنع تن ءكف هسفنل اهذختاو اهقتعأف بهو |

 0 جحش م هأ رأو ىلهأ ىلع سمأف يب تججح وا هل لوقت يهو هيف سانلا نغرأ ||

 اهموق ناكو منع اذا مهاد جاتحا نا هنوضرقيف ريضالا يب بشي لهأ نم طلاخ ناكوة 00

1 

١ 

 [|. ءارطا كلا رت نا اق يب جراخ هنا يملس مها تلاقف مهدنع وهو مهونأف ريضتلا ىف نوطلاك

  1 1قودتفاوةيبسهتحيص سدنلا ةفو رعم مكنم ةأرما نكت 8: نويحتسا مكنا هو ربخأو هلا اولاعت

 انتيحاصب انداف هل اولاقلت املف 0 هونأف ادحأهلع زاتحأ 1 ينأ ىربال هناذ تأ

 ١ ١ اهدوامم تدراو الا تراش ا 510 نأ ةيسانلع ناو ةفورنم انف سسنلا هلم

  3تقلطن ا ينراتحا نافاهو ريخك نأ اف طرتلالنكلو يكل كاذ مهل لاق كح ع
 َّ املاف ادغ الاخ و ةليالا ام هلايفوعد لاق كل كاذ اولاق اه مقلطنا م راّدخا ناو اهدلو ىلا ى“أأ

 نم ةعامج كلذب هياع دوشو ةحرابلا ذنم اهم انتيداف دق هل ١ 1 قد * عنتمأف هوواحدغلا نك َ
 تااَقف هيلع دق 2 اناغا توات اتذاف 0 ع ع هودأك الف اهادافو عاتتمالا قلع رب 7” رضح ٍ 0

 لعب ىلع مهد تقلا ب نا نه ةأسعا رعأ 5 هللاو قحلا كيفرات ناوفاق لا ينا اما ةوسعاب [] ا

 كون تكا 6 ىلع 0 امو هتقيقحل يمحاو ادب ا ثحف لقاو افرط ضغاو كلم . ري 3

 لوة'”كموق ن . ةأرسعا عمسأ نا* ءاشا 5 ع ينال كمروق نيد ةايلا ن ل تح هقشيرا الا[

 كدلو ىلا ادا رعجراف ادبا ةيئافطغ هحو يف رظنا الهللاوو هتعمس 5 اذكو اذك ورع ةمأ تاقأإ ا

 ايلوأَو « نرفتك © را نر كلذ يف ةوررع لاقف مهلا د

 ريطت تسي ماي نها قرإل * قمح قيضع يف .كو تقرأ ١

 ودق ةرواحت 0 اذا د ىلسراندنااو ىملس ىس

 و ةصضاآو نحب ىلهاو د لع 3 صراب ا اذا

 ريش نه عسا ىلا لح د تجوع امارات 5

 ريضنلا يب راد امس رعم 2 بهوم ايان

 3 : 0 ثردحلا ا ١

 ورم رباك م ةياكل هذه يبارعالا او :.ع باعت نع شفخألا ناملس نب ىلع (ينرخأو

 تاءقنتل هللاو هل الاقف هم نباو 2 رابجو قاط هعم ناكو ءادفلا اهب . اولغأ اهموق نا ايمف لو |[

 ثا يذ رنا اسسألا نإ

 ريصعلا 3-3 دءلاك مونلا د كفل

 6 يف نانآلا د 2 5



 مخل

 7 011/ مدئاح املف اهئادفىلا باحأف ركس دق ناكو تأشيتم رداقءاسنلا ىلع تناو ادبارقتنلال كوطعأ ام
 1 ْ كوحضاتملعام كنا هللاوتلاةف هءاعىنأ 0 عان مالا ىلع ردق مف ءادفلاب هيلع 00

 01 | يضا ر دامرلا ريثك دامعلا ليوطودعلا رهظ ىلع ليق# شارفلا نتم ىلع فيفخ اربدم بودك الب

 || نمااموي اه 0000000 لادت اهيرزف كرام مث اري كينيب صوتساف بناملاو 0
 1 أ نا ىناف كلذ ينفلكتال هل ت م هش اهلوق ناك دقوةو ع ل 1 م ىلع ينثا ىماساب 1

 1 | ىلع نيثنتلف يسوق وق يد احم يف ينبت ال كيلع تمنع لاقف 0 اليزملا وتاللاو الوتيضغ قا تا

 ! أ احايصاومعتا ت اقو مماعتفقوف مهراصبأب م وقلا اهامرف دا

 ا فافتشالك ب رشناو فاح: لالكتامشنادهللاو تااقفهيلعتاقأ اع هيلع :ًأناىلع لع اذه نا

 ألا هموق همالف تفرصنا مت مث با الا الو لهالا ىذا , امو فاضت ةلل عبشت و كاع هليل مانتل كناوأ

 يبارععالا نب نع باع نع شفخألا ) قرح رابع لاوقلا اذنه نع كانغأ ناك ام اولاقو

 اد ل تيس ضال تباضأ اذا درولا نب ةورع ناك لاق سمقف 2 ينادح لاق

 سانلا نود ن 5 الكوخ اسما عمج درولا نب ةورع ناكو فيعضلاو ريش كاراشا 1 مهراد ف

 امأ 'مهْنم يوق نمو مسكي ادلع افتكيو تارس ألا هل رفح : مث ةدشلا يف هتريشع ن
 7 || كلذ يف نيقابلا هباحصأل لمحو رخام ( جر هنوف فونت تفيعص ا هض سم نم 0 سنا

 . (| ةمينغ نم هبيصأ هل مسقو هلها ناسنإلكق كالا تبهذو اون الو سانلا احا كا

 ْ ف لاقف ك_ااعصلا ةوسع ىعس كلذإف ينغتسا دقو هلع ميم كلا ينأ ام رف اهومنغ اوناك نأ

 : هان كاسترو نينسلا ضع

 لدرلاب ةيطملا ميزايح يدشو # يقيغبو دالبلا يف يدامرا لعل

 ” ل لابو 0 امع عفادي # 9 هو ىلإ اهو ينعقد س

 نيواهد نيتقان ديدش ءاتش يف هنريشع لاله ن“ موق م. وهو هل ضق لحو نع هللا نأ اومحزف

 ناكم ىلا ناكم نم م-مب لقتأي لعجو ىرخ الا ىلع مهءاغعضو مهعاتم لمحو اهادحا مهل رحنف

 5 الجر هل ضيق لجو نع هللانا 6 - ناوام هل لاقي عض وك امهسبام م لزق ةدضلاو هرقل ناب ناكو

 0 ا هل د اود سانلا نيلأام وأ كلذو هموق قوةح ن ماهي رق دق لإ الا نم 3 بحاص

 نم اون ه اوند اذا يت> الع مهلمحو مهل املحف فيش :كلا باحصأ لبالاب يتاف ءاسنلا راحل *كناكو

 1 0 يللا يزنعلاو تاللاو : اولاقف مهدحا بيصن لثم داو مم اهمسفلا ل اقأ مم ريشع

 1| مها رك ذي من مث مسهنم لبالا عزتنيو مولتقيف مولع لمحي نأب مهب لعط اهذخا ءاشنف انه ةارلا

 1 ا 0 م-يماع درب نأ ىلا بج م 3 اليوط“ر كفا عئدل ناكام دسفأ كلذ لعف نإ هناو هتءنص |

 1 | ةلحارهل لمحف مم لحجر بدا قح هيلع كلذ |وباف هلهاب قدماي تح 18 ا املع لمح ةل>ارالا

 1 اهلوأ يتلا هبديصق كالذ ىف ةورع لاقف هييصن نم

 0ك ا ع ال سنا رس دعا
 لملم داو قثم ذا ناواع * مهؤالو ىلإ عوفدمل يناو



 ( امل )

 ل ىدشت امنيع ءامدل #* تر الا يذك ,هانإو ياو

 لولونو ا طان م حوبحوت د اهيماك نيقفر اال 0 تناف#

 لمجت دق اهنا الأ كتل وه * ةطبغب ابل نيممأ ند
 نإ سماع نب لالع يب ند داس يبس دق وع ناك انهن | ةباو 1 هذه يف نارعالا نإ لقد |

 اناحأ هللا زتسأ مث هب م ما هل 3 ةيدعمم ير انامز 2ك تثكف ءاوعش تب ىببل اهل كاشي ة ةعصحص |

 مع فرصناف ا لاب ١ اهموو ةدعولو 4م 5 27 0 تأ عوجرلا دارآ اماف ع مهانأ تح رنا

 ترتخا دق ينارتا الفقع كن يرآ ام تلاتفان سك سك > ىلا اي اهل لاقفاملع لبقاو |

 كلذ يف لاقف ينع ىربخ لوقتو كيلع | 1

 اردقأ تنك اللإ ايلع تنأو * اهدالب وبن نال لا
 اك ءامشب اح تزواح دقو ني اينو ليح دقو اممحرب -

 اروضغ موي ىنتمشح امب ىلع * ةمادن يرست نأ امو كل ْ
 م ءامسأ اهل لاقي نكس ينب نم معا نع دا | ضاع نإ م * لاق ةليوط وأ ش

 د رك" ذو :كلذن 00 ليفطلا نب رهاع نا ةورع غابف اهموق اهذقنتسا ىح والا ' هدنع تثبلا]| َ

 م

 4 ءاالهلا د ءاؤعش تب ىليل تحل معربا ةورع لاَقق اهابأ 1

1 

 بح اءارذع ىو 0 ذحخأف #23 ةعاس فقوم ءايا اولا انا

 بشا سار اود اوعشىلاتدرو #2 اهام تو اي 1 امز انبيل

 باصسي 0 أ ةادغ 23 5 5 ا[ - 5

 كيلاعصلا !أ اب اولقو م اور كا مامأ 0 را ا ا

1 

1 / 

0 

 ا
| 

 ا

 ا
| 

 ا
| 

 ةو
 3 ١
| 
 كداهلا نى 4 .اعتفوخم 1 كالذ ٠ نع هر 1 هتوف | ا ببصي و م6 وزغيل 3 مهل قرااتغأ | 1

 وزي هلر د مدخلا ددربي 0 اهلايق يخمشلا م ضخ ىراك فلا رامحن ١ كلاع رش 1 .زاغجرشو اهاصعف |[
 ااا ل

 1 نيقلا ىنب دالب ىلا نينا يح ا هأصعق 0 نا كلام هع رافال مه اولكأف اهرحنف

 كلذ ىف لاقو هءاتكأو هذ لع اهي داع ةمجغ باصأف مهملع ١
 فاح سفنلاوءادعالا ينف 4 * ينمولت ة ةادعلا ناسخ مأ ىو

 فوط ماقحللا يناردب ملو # انرسل تّقأوإ ئميلس كريحا

 (فلحجملا لذ هأ يف هئداصي * انم 0 نم انفو> يذلا لعل 1

 ل كلذ يف لاقو ةليوط صد أ

 ىلع 2 ينمي ويئادعأ(1١) تءشيف# *» اصعلا ىلع تدك يئارو نسلأ

 لأرلكج دهان ادلولا ى :(5)فيطي * ةيشع لك تييلا رمق ةنقرلا

 ينعالب ىورو (9) نمايق يورو (7) |



 00 اال

 ف لزحلا نمريخ سفتلا بام (١1لكف # مكباكر رودص ينل ىنب اومقا

 3 ا تمم اور يتح قرأ الو » يمه 1 [ ولم“ حل قيكنأف

 لحرلاب ةيطملا مزايح يدشو * (؟)يتايح ودالبلا يف ىداينتر العا

 ْ لخبلابو قوقعلاب امع عفادي # ةمجم بر ىلا امون ينف ديس

 أ ليسوا انا نأ طق نأ رح يتدح لاق ( تسوي نإ مساقلانب ا كم
5 

 || هثيدحيأ لاةف ىدعلا درولا 0 كن. ام ه ولع لهم نإ ثردح طفح اةمأ امنا لاق روصم : 0

 ٍ ىلع اهم ناكف 00 م د يح ةووع جرح روصاللا لاقف نع توما رمان وراق كالذ

 | ١ فرضحيبام لاق هيسر 0 0 ىذلا يلذها م هيدح لاق 1 ةمادخلا ريثك ناك دقف نيكولا ريهأاي

| 

 أ عرذأ ثال”رادقم ىلع رانلانفدواولك ًاواهاو شن ًارانيروا من 3 اهامرف ل رو

 ظ ا دق 2 ذا اهيف بيغت املف ىلطلا كوكو أهدعصف ة> رسم نا مث موحتلا تراغو لبللا بهذ دقو

 .عضوم يف هحر 20 ءاغ سرفؤىلع ل>ر موعمو ممم ةعامج تءاط لاق تالا و تءاح

 : | .لجرلا ىلعموقلا ب 0 ا انش دف عارذ دق ردح لحر لورق اهاه رانلا تيأر دقل لاقو رانلا

 ' ]| لاقفهف تدل 0 ةرَعلا ةليللا هذه لثم يف انتنع نولوقيو هس ٠ نوديعيو هيواذعب

 | ىتلاوهكهادتو كقلذحمن كلو انش تءاراما وااقف يحير عضوميف راثل كرار دقلو 16

 نع عجر تح لحدحرلاب اولازب مو كانمساو ءكرمأ انمطأ د ةلالا بدمتامو اذه يلع كلمح

 | لدحرلا ءاحو تدب رك يف نمكتف ةورع ءاح مطزانم ارك 0 ةولىع مهعأو مه هلوق

 تلاقف يبرشا لاقف نبل أمف ةيلعب ديعلا اهانأف رظني ةورعو 506 املا هفااخ دقو هنأ ما ىلا

  لاقةلبللا ذنم كموق تدنع كءلص هللا نءل ءاح نيح لح رال 0 ترشد وحلا أدف 1 وال

 ُ هنأ ماتلاقف ةرمكلا ترو لحجر تت 0 .ل تهذ نيح لاقف برش ةيلعلاب اعد ل - ناد 1 دقل

 | هريخ مهتريخأف اهموق ءاحذ تحاص مْ كحير ريغ كناإ يف 0 لجحر ُحر ا را هذهو

 00 * لاق ةرئان هذه ةوىع لاةفهل وق نع ا يح موألاب هي هيلع اواقأف نوزظلا 37 نظيو ينحهتب تلاقف

 دو هديب سرفلا برضف هب بهذينأ ديريوهو سرف || ىلا ةورع بوك عا ل لغلا ىذا

 أ الذع 07 1 هنن هيلءتايقأت كلاق ينيذكتل تنك ام لاقفلحرلا يثوو هعضوم ىلا ةورمع عجرف

 نر هد || يوأ مث لجرلا هعنمو انالم كلذ ةورع عنصف لاق

 5 ”ةاا لحرلا ةكرو اضكر جرخو هل دى لاجف 2و ع ءااو هللا كلا موقأال |

  درولانب ةورع هللاق توب 000 عطش اه اف هلسن نم كناف قا كوش ىف نات ةعمسا تا 00 ْ

 0 رح افاجك كم ةلللا ثيأر دقو درولا : 0 ةرعول كناف فق ل - رلا اهيأ
' 

0 

 ! ا ده رأت د احر تزكر تح كموق عم تح لاق وهامو لاق كسر : كيلا درأو هب

 نيبو كشبو كلزيم تما 0 لا مث فدع دع ةو تدّساف كلذ رع كلاود امتدقو 3 2 ١
 ا

 ا

ْ َ 
 َ يتا>رو دالبلا يف قالطنا يورو (؟) موقلا ايانم ناف يورو )١(

 حصص .:

 "لولا

7 2 0 



 مرخزو 300

 كتحوز هير ”1نيح لجرلا تر دقو كئاإ يف لدحر ةهئآر تممش منايا | راثا |

 يتح كالذ ن نع كش لر ف لحجر واتم ب بحت الام 1 نأ نظأو دوسالا كدبع وهو ءانالإب |

 من تجرخو تجرخ من هيلا تجرفش كرحتو براضاف تدوس : ىلا تجرح مث تيثثا |

 0 5 لاوذ> ال كلذ لاقو كدعضف عجر و ىنثث 0 :كلوسانلا نك لا هده يف كتيأ رف ش .هنعذب رضا | ٍ ش '

 ١ ا

3 

 ا 1

 لبق نش يتعامك نم تءأر ع لذ ه مهو ياممأ لبق ِن ف يتمارص ن 500 يذلاو ءوسلا

 ! يذلا كالدف مهف لزان او أع ا يد ع تاز يتلا ة ةأ رااو ةعازذ نم نط مشو كولا

 تناراقال واود الس ليوم ا جراخو يوب 0 اناوةريثك هاش ن

 ةدح ا ال تدك ام لاقادشأر كسرفذخ ةرع لاقف برعلانمدحا يعوق ةاواثم ىلعوةب 06 0 ١
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 بلكلا نا تنظف ةأرماترظنو اذه دعب ترقلنم يلابأال لاقف يوقو هتسيشامس اتش لك ايل 000 |
 قفالا تالم دق لباب ءاسملا هنعوه اذا كلذكل هناف هّتدرطو ثيبخاي اهتلعفأ باكلل تلاقف اهلكأ || ٠١
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 أ لوقت و ةموكلا هذه يعدت للا يح ند نع يديزيلا سايعلا نب دهم ( اننثدح ) هيلا
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 ساتملا لوقي كلذ يفو (1) باوصلا ىلا عجرف ةئفملا هل عرقا
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 أ نم تلقف ناك ناودع ىأ: ند لاق ينكرتو لجرلا ىلع ليقاف ناثرح يحس 950 تلق ىردأال

 عا ثلا مف لوش نيذلا كل ينب ند ه هفلخا

 اكلاه ناك امكينيع نعش الو * م-مركذت الف جان وئب اًمأَو

 كلذ مك بيهو لوط * ممل اح ال افورغم تاق اذا

 لاق ةد._صع وبا هع نإ دحا لاق معن نب بوتآعل يد لاق ا هللأ دبع نب دمح|

 0 71 ند لاق "برأ زرنا

 تي

 ْ أل ة ةيش نب رح ىددد |

 اكراب تدم أ ءادعالا ىلا تذب + ةم أتننت بوح ٍلحفلا روظك ىمضأف

 ٌثدس 1 لد رلا لاق * ناودع نم يلا ريذع * هلوق يندشنأ لاقو نك لحرلا ىلع ليت | 0 ٍ

0 

 رك 0 نعط اءاف كح هيكحم الو امهف هيهش كدا ترسل ءاكح نفق نا ىلا ا ْآ

 يالك ن م تدرذ نوفر اذاف وهس ىل ضرعو قس كنك دق هيا نيل لاقف ًايبش هلقع نم |[

 9 اذا | 1 لاو ةليصخ 0 لاش ةيراح هل تناك لقو أصعلاب ٠ نا ل اوعرقاف هريغ يف تذخأو |[

 مههعطلو مهل ر روس لعحف م <لاام رد م كل قدح سا 0 اصعلا ىل ىب 3 رقاق ت تطلوذ |[ ع

 تلاقف يئذللا.مكحام يردبأل هنأ اهريفش كلام تفلتأ دق كنأشام ةليصح تلاقف ءاضقلاب مههفاديو ||
 عا

 نادك ند هأ هلام ةعأ |

 ع جروح ا ا 7 000

 داو : 5-2 00 5

 1 اا 1 1

0 

 ا

 م
3 

: : 

0 
2 0 21 



 اهب اعل مهيأ اقل
 هيضضمأ مويلا كوقي

 اودع نم ىلا دع

 اضعإ ومهضا يفب
 ثرداحا اوراص دَقف

 اداسلا تناك ممبهو

 ىكشتي مك مسهمو

 ان ريح نم ميم و

 اوشااودلو نم محو

 دلع تاوذلو -رعو

 نت

 نت

 د

5 
 ني

 نت

 د

 نب

 ةنذ

 ان

 د

 نضقنلاو ماربالا نم

 يضق,. امو ىضق, هل
 تالك الو

 ضراالا ةيح اوناكن

 ضعه. ىلع اوقبب 3

 ضفخلاو لوقلا عفرب

 ضرقلا نوفوملاو ت
 : ىضقيام ضقني الف

 ضرفلاو ةن ساب نس

 .ضخحل ٍْ بدلا ليسإ

 نم اردو كر طلاوةر
 ضفخ الو 0 را# ادافيقت اًووب محو

 3 | ةنامسخ تاقف كؤاطع ك لاقف ىلع ليقف نافلأ لاقف كؤاطع ؟ لاقوب ينكرتو للجرلا ىلع لقأف

 . || سانلا زيي نم مهتمو هلوقو اب تفرصناف اذط ةنامسملاو اذط نيفلالا: لعجا لاقو هناك ىلع لقأف

 9 | دحاةرايس واهل لاش مم لحر ىلا تراصف ناودع ميم امدخاف ةعازد تناك جا ةزاحا ناو

 زجحارلا لوق, هلو ناودع نب ديزي نإ شرق نب
 هراز5 نا ةنلاوم نعو. 8# هرايسز ين نع ليسلا اول

 0 0 كلا ليتم ا # هراح الاس رجب قس 00
 نيب حاصأ مهللا لوقيف مطبخ مث رامح ىلع مهمدقتي نأب جلا ىف سانلا زيي ةرارس وا ناكو لت
 اس اوتار ركع ارهزك أو ةدهجب اوفوأ انياحمبب يف لاملا ليغجاو انناعر نيب داعو 5

 هتزاحا هذه تناكو ريغن امهكريش قرشا لوقي م ||

 . || ضرع هيلا نيطخينكوتان عبرأ عبصالاىذاناك .لاق ياشملا دوادنب دمتانثدح لاق يميلعلا ركب ||
 1 أ ىلإ ةليآ ج 0 لاق لعشي الف نهحوز ول لوقت ا 6 نهحوزي الو نيحتسف نوماع كاندك

 00 ريكا تلاقف قدصالو ىنع نيلاعت ناقف نملعال نحو نواع عمتيساف نط ثدحبتم

 . .نطعلاو جيرلا بيط باش ثيدح #* ىنغىوذس انا نم يجوزتي الا

 رثو ىلع مانرال ناح ةفيل> * هناكح ءاينلا ءاوداب : بيبط

2 

 ّ |وبأ انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يره ويسار رعلا دنع نإ 1 ا ) اهريغو يلاكلاو ْ

 )0 لاييثلاو رمع وأ كلذ رك ذ نانا هعتورفي

 < نا لاق كعرت ٠ نيل زر نيب تنال نان
 دايم ريغ فييسلا لصتك مشأ * اهعيجتو .ةلبل اهارأ لهالأ
 يدتحمو لهأ رسنم ىقتااماذا # هلو ءاسنلا داكأب قوصل

 ماعضى 

2 

 د

| 

 ا
 د
ْ 
 ا
0 
 ا
1 

| 
 ا
| 
 أ
 ا

ْ 

11 
1 
| 
| 

ْ 
 ظ
| 
 ا

| 
| 
 د



 ةثلاتلا تلاقف كموق نم الجر ني د
 رزاوستاا | 5 قش ةئفح هل د« 4قب ا نافجلا الع هتيل الأ

 ر.غلاعرضلاالو ينافلا الونيشت. * رك ريغ نم يشل 5 هن

 يَ >نيحربت الهللأو ناق اع 0 3 را ا تلاَقؤ ع يرغصالا ن نافو ًافيرش الحور نا تأ اه ناقف | ٍ

 ننكف نيب دأنهجوز نعوبأ كلذ ع 3 اف ذوعف ن مريخ دوع ا جوز تلاق تع يفام مع منا

 كام ريد لاف امودجم ا لاق ل كا تلا مكلامام هَ دنياي يربكلل لاَ ةيح ملأ نعمك 2 2 ا 1 :

 تلق كحوز ندجحم يذم لإ 000 نحب اهينانلاا بريش وياه ١ امو لكأت ||
 مكلامام ةيشاب ةسائلل لاق مت 2 جوزو 3 لام لاق هل كسلا ىطعيو .ةليلخلا مركي جوررخ :

 0 "و ءانالا دامو انشا كد دوو لا تلا كح ريخ تلاق اهدا بكس ١ نقل تاق ا ٠

 تظخ لاق ل ضف ئيشو هلعا مرك» جوز ريخ تلاق كحوز نيد فيكف لاق

 امطف اعدلو أذل د تاق اهنودحم فيكف لاق ا تااق مكلامام ةئااثل 3 لق مت تيضدو |

 فو لامر“ تاق 0 لاقذأ لا 1 كلام 3 1 : رال لاق, مث ةينغم يودج لق م

 رش تلاةكِحَوُر ند 0 لاق نع منا 0 تا ال مهو نقي ال م نعبشننالا

 ناودع ريخ يف ليلعنب نسحلا ( رك ذو ):هزب ضع ارماديشأ لاق هيو نايل" 00 مركب وذ 0 0 ا
 و

 يتلا تاينألا الا .ةيداضاا عبصالا يذ تايبأ نم حصرال هنا ءالعلا نب ورم ينأ نع ءاور يذلا

 سس

 0 لاق لَو .آا هللا دنع نب لع يندح لاق يم ( ينرب>أ ) لوحنم اهركاس ناو امدشنأ |
 ى

 رتهاوفر 3 ي>االبو ط ا 2 قاودعلا عيصالا 1 مع لاق هربأ ْن ءىنادشلا ور يأ نإ ورم

 كلذ يف لاقف هدب ىلع اند ا هراهصا هلذعف هلام قرش دك - 35-7

 اعدِح امنهصم ودع نسدلإو # امم راماو للا (1 ا
 اماضواتيركت انش تكوا د» بح  ىياضا اف 0 0

 ظ !
 ا 1 # ملغ ةوفح ا 1

 ل نادال نأ 11 * امو يلع 5 نأب الا

 يي

 ع .

 لش رخالاو يملا ىحن نع رم :ءلاو ةيان 1, بقت ين امدحأ نان تايبالا ءذه يف عرس نآلا | ّ

 نحو

 ُّك

 اعششاف كاذ واشىضم تح * ينةمرت ةاتفلا هيف ياو

 ل سو

 ع

 اعميسإاك 3 رك #* يدنب 2 فود ينأد

 0 0 ؟له 32 اهنكححو ينراح "ل 2

 يعاشبلان ءل وأ || 1



 0007077 اجفلا قالح ىم نمأت * دقلو ٍبِجَأ : يناتعدوأ
 .: امم 000 دعب هبيرام # اذا ءالا كرف الف ينآ

 0 000 1 رطل اعمل نأ «-ايروز ةاتفلا موزأ الو
 1 اعمل يتفلا نا يعدو * تضمو تاخ ة.ة>يف كاذو

 1 اعروالو اسكن البق نأ #4 8 تركو 5-3 ع نا

 ا اعمحالسلا لمح دقق دعس * يبا حيمر 0 ير ا

 0 000000 رأل  نفاطب نايبصلا عم اهب تملي هنبال تناك اضع حيمرو هنبا دعس وبأ
 مع اذه هنأ هدوهو اهلع

 1 الباقم اف تلك أ #* دق ةنانكلاو حرلاو في كة

 1 اعزق هؤافع ة6 ع ريطي د ا 5 ل يفاد روملاو

 ١ 3 ف واعيربرسلا ذأ جدع ةعرأو هدب ند رء أ

 اعلث اؤحؤجو اندل زب * اهمدقي دانحلا ماما 2

 : يمس كاذ يال اين در وأ * انمظ يح وأ توملا س

 3 .شاعو ىح - وهو يف ذأ نا ىنباب هل لاقف ادس ٌ هئبأ د عب :ىذأ 0 الو ورمع 1 لاق

 0 .كاح 0 ينع ظفحاف هتغلب 6 كموق ُق تغب هد 00 نا اع كيصوم يناو شعلا م مس 5-2

 5 0 يكب مهلع رب ل الو كوعيطي كهحو مط طساو كوعفرب مم 0 كوح كموقل

 5 0 محاو كلام حمساو هراغد كت دوم ىلع ربك, و مهراك ك مركب مهران ابك مر كت ممهرا ةصمرك أو

 | 3 ودعي الالحا كلنافكرصلا يفةضولا 0 و كفض مرك أو, كب ناعتسا نم م و كراع زرعاو

 كلوش ًاعزا 6 * كددوسملي 0 5 6 د ةلكسشف نءعكهجحو نو

 الي أريس 4 رم يل امنا كَم ا 1

 اليس مهئاخإ ىلا تق_هطتسا نا ماركلا هل

 اليغلا ملا - اوبرش * ناو موس اك برشاو

 الولذ المح مّماخال * نكت الو ماثلا نها
 ًالوبق مطتدجو مخ * اون اذا ماركلا نا

 اليسي ناو ليسن اةرش ' ىلا دو
 ةاسلادق اذا يي ع ل لاملا نأ يأ

 ديس وص

 اليحر دلب . دلب * نم 0 0 دينا

 ل هم ع 5-6 0



0 

 ًالول ذاسلس اط نو ر #2 0 ري 3

 اليوط اعاب اط ددمأو * يدنلا كتنع طساو

 اليخدلا مهلا جرفي ارد#_هآ تلواح اذا منعاو
 الوز تح امركم كل_#_>رتاذ كفيضل لذباو

 السملا بنتجا 9 نيفاع ال عافبإلا ىلع للحاو

 اليصخلا تدعراو اموب # ترطاخم مورقلا اذاو.

 ةلملثلا : هت رق نم بضخ كدللا عرق رصعات

 آلوزنلا اوهرك ةيلاطبأ < ادا املا ىلا ل0
 الوح -هىحندانل نكفميملا ىلا تعد اذاإ ْ

 ريب زلا نب هللا درع نيب ىرجح لاق يبتعلا نع ىرمعلا امدح لاق يناركلا انثدح لاق ىبع ( ىنربخا ١

 ضرعلو ةيتع نع همالكب لدغ ريب زأا نبا لءحف ةيواعم يدب نيد ءاجل نايفس يبأ نإ هللا د :

 لاقو الثمتم ةيواعم هللا تقلا يك آو كأطا -
 علا رملا اهردش حبص ر رفاوت « ايض ءالكلا تاروعب مآرو 0

 عئاصملا من ركلاع رلاكرد دقو * انطان براوملا ء رماص خرب دقو

 هذه يور اخ :م لاقف ال لاق هيورتأ لاقف عيصالاوذ لاقف نع لركن م ربب اا نبال دق أ

 هلوق ىلع قأَق دح هدشناف يدفن لاق نينمؤملا 0 ام نأ لاقت سدق ن٠ لخر ماقف تايبالا | 8

 عئامو راسي وذ ميرك طعمو # دعاق رالالحر عاسو ٠ ؛

 عفارو اهافس هالوم ضفاخو #* مداهو 58 كلا تانحال نأو

 عجاضةبأر رقلاىذ نم ةروع هل تدبدقو م وصلا ضءب ىلع ضغمو

 ؟ارسثلاهءاع ينال قلاع وس * هباقو ناسالا بوح لاطو 00

 لاق ةبتعو هللا دبع نيب مالكسلا عطقو افا اهولعحا لاق ةنامعسس لاق كواظع 5 ةيواعم هل دقن[ ْ ْ

 ' هلادعأ ىلا هب يذكو 4 _هراكم يلا سسدتي ناكف هيداعي مع نبا عبصالا يذل ناكو ل

 هذه شفخالا اندقنأ دقو هيف لاقف ارش مهدنع هيغبو همحع ينب نيبو هيب ىعسيو هيلع 8 ع

 يركسلا لوحالاو باعث نع تايبالا ١
 انيل ىتع ايختو * البت انف يحس 0

 2 دعق اهرم يف # هلق 0 3

 ايسد هركم ىلا ل 5 اي ىذا

 اسدسر مقس ْن عل سحاف هل تيد

 اسيهو ابك اره امأو ةيالع اما »



 انضم رع مف َّك نت 01 ناو ىلع 6

 اسورض راشن» 5 ىه #7 وجحولا 0 نع قا

 ا

 ملا ا يم

 تيمعتع نا
 دا

 ا ملا ذآ اهنصن ا
 نا

1 10 0 
1 

 سون كا ا ا 0 5
 هاند تي هنكلو مبصالا ىذرعش نم سلو تاسالادذه بقعا ةاورلا ءالؤه نع 1 ناو

 بضع ريغ 00 انك وأ #* بذع ريغ تك :كول

 0 مل تقلا اه تنك وأ ل ند نع تيتك اقر طاح كل

 ارا هلثم يفو لاق

 ا ل ور تلو ع يي راغ تنك اع تنك و

 « اروكلا تناك غر تنك وأ *

 فيس

5-0 

 ا هو

 اانإ ا ' نإ الط يدع اضم _يذعب لاتقو ناودع قرق ف نيدلا ناكو ور“ عا لاق
 2 ا نبا دانع نب ور ن ترا نب دعس نب ف وع ىن ىلع انوا ناودعن 1

 فارع وسن تلق 3و2 ٍ ديس كلام نب ريم مه ر هك ةساك جاب ونس لتقف اولتتقاق ف وعون م ترددو

 1-3 دابعنباورم نب ةلئاويف ناسا عدلا نكت رحىلع اوةرفتو رباج نب نانسال لاقي م مالح

 01 ناد نب رى ساناو. كاذب .اوكرو اهوطاعتي نأ تايدلا ىلع سانلا ا س حاط _صاق اديس ناكو

 2 برك كلذ ىلع هءدو مهالاو امو ميعاطأ ن هو هنأ اونو وه لزععاو ةيد رباح نب نانس للفش

 ]|| ام لتق دق لاقو ةيدلا لودق اءطأسو 0 تدل وذ املا يذق 8 حان 5 ىيدحأ ذلاخ نبأ

 ان كلذ ناكف: ترخا لع افاقأو كلذ اناف تيد اولقاف لحر مكنه لتقو ةيدلا انابقف رن 7

 كلذ ىف عبصالا وذ لاقف اودطقتو اونافت تح ًاضعب مهضعب برح
 اكلذك نذاتخ ىلازالا فرمصو * اكلاه ىهدلا ومايالا سؤب ايو

 اكلاه ناكامكينيعنءبتنالف # مهف كيعسو جان ىف دعبأ
 مكلذ ل واحا ال ريرص كودي * مهني حاصال افورعم تلف اذأ

 © ايدج ءادعالاىلا بدي *# - هئاتس نجح وملاك اونضاف
 كلانهاكول. |رهد تديغ دقف .# تقرفتور ع نب ناو دعك” ناف ْ

 || فوأوروك ذملا امه ىلا هءةديصتلا هذهو 5 لوقي رباح نب ري يفو ور ءولأ لاقو ||

 نوره ماير رجذت 2 # نوز# مهاديدش تاقل ن هب

 نيلوذانيح (١)ظاغوذ رهذلاو * تطحشامدعب نءاهرك ذن ا

 ةظاغىرامرالا نبا ىورو )١(



 ينياوبال امم ياولا حبصاو * انحشانا ىسمأ اهبح نكي نافا

 انعم رادلا لهشو انينغ دقف

 3 ال : ضخ 1 ٠

 ىنيصاعت ال ايرو اير عيطا

 ةكمدولا ءافص نم صااخب

 ينيلشيو هيلقاف نافاتخم

 اتمام تلاش. اننأ 3 0 3

 بسح يف تاضف الك مع نيا(1)نال

 ينود هتاخا لب هود يف خأادعذ

 يلو زف يفايد ب الوكت

 ينوه 2 ءازعلاوف كتي الو ةيغسم ميو يللايع توقنالو

 سيل امن كلذ ناف «: ىطقنعاندلا ضرعدر ناد

3* 

3 

2# 

3 

 د

37 

 د

 يبجشل 5
 ينفك هللا ناف هاوس امو * ةصقنم ريصلاريغ يف ىرالو

 * اهظفحم تساي رقرصاواالو

 ١ هل راحت الزير كشر «

 اهطسو ايندلاضبهيذلاذا *
 ين_لعي هللاو مكماعي هللأ *

23# 

2 
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 ينيداعي ىلو٠ يف هللا ةيهرو

 ىلا كل
 ينينغي فوس ينءكانغاناك نا

 ىنيزحيو يع مك زم هللاو
 («)ينوبحم نا كج ًالانأ ىمحر يوذ ماكنا و ىلع اذام

 7-0 اح ؟ ٌوامد الو مكب راش وري يمدنوبرمدت وأ ٠

 (4)ينيهري للاب ازححنم لظل * ىدك يف سائلا ز اول م نبا ىلو
 (ه)ينوقسا ةماطا لوق يح كب رذا# قدقنمو ىمتش عد ناورماب

 نيح ىلا اقالخأ قل ناو # ةتييشااموي رئاص ”يرمعا ل

 : نون..يريخال و(3)قيدصلاى لع * قاغ يذب يبنابام كردعل يفا

 0 :يفالو تا ركذلاب * قاطنع (7)يندالا ىلعيفاسلالو ٠

 ينل يدع ” ال أ نيلأ الو دع / ةيضغم ريغ يف .ٌسفنااجرخمال

 2 نودكف ى 6 اوءحأف 6 ةبام لع در ريدم منو

 قارن دثرلا قب رط مع (ة)زا و # اوةاطنافدشرلا ريس مءاعناف

 مئاقلا تسلل وقيم الاب مئاقلانايدل ا وابمات ىتلايءافتك |ةضفاخلاماللا ف دطكمع نبال دارأ (1)
 ينوبحت مل ذا يورو (*)ينع يورو (5) ثايلشفلا حرش نم ها يندوست ينوز رخو ىرماب |[
 0 لف اذ مه دنع ناك قلل ةياهاجا يف برعلا دنع كلذ لب أنو (8) ًارجتح يورو 8 1

 ينوقسا هريق ىلع ح.يصيف يدصلا كارل ل هسا جرنا راثلا هبا كردي

 يندالا لعيفاسل الوىورو (7) قيدصلانءيورو (3)لماكلان . ها رئاطلا كلذ فنك هلناقلتق
 قولا كد ماه أو ىدز.و (9) ةيبام ريغ ىنءسذنلا جرخالىوزيو () تاتا 5

 كرأ يناغالا ا



 م. ب

 نلنءو نسح نمبوُدلا ا د 1 هيشاوح بول براي

 ينيرداك تار ارهدلا ند 00 د ةقهاف ءاغرف 0 كاددنش امو

 روتر تمل تدم 88 يدو 051# ا كلطعأ ت

 00 مم ن نهارنم توعد #2 ل يذلا كانبدش 00

 ! اذ انوصخ أولظي ى َح * مهلئاق 7 يقف مهاطاب تاددر

 0 16 ةاحيس « ارش تقلا ىلاتك ولورا
 4ه هوقيلرب عيدالاوذ لاقو وردع 3 لاق

 ضقللاو ماربالا نه ني يش 0 ءاردنملا سالو

 ند اهو ىضش هلل + احاتش. لعشي اذا

 اهماعو رابخالا هده ردصيف ا ةديصقلا ا صضعل يد دقو

 يضع نا ضرعنالو * هحاصا موثيلا سصمعاو

 صضفخ ةشدع نكد هل 3 شع 2 كا ايف

 ضحد ةةليم ىلع *# امو 00 ا

 ضوهلاو 0 ىوذ * بذكت الف اوناكم

 ضح ا بس 0 ان 0 ع

 ضرملاف ةرادلاف 0 0 00 ىلا
 ضربلا الو يروا ء- دع املا ماج ناكح مط

 ضخم عشاخ رسب * اومه ذا سانلا ناكف

 ىذد ص مط عل د وراس مْ 0

 ضفخلاو ةبحلا ى فا ل ارح مهاجاس ند

 ضنبلاو ءانضعشللاو 0 ا 3 ىلع اولان مهو

 ضيق الو ظنا ف نع ىانلا اهلثي 0 ىلاعم

 اهموق يرن ةرعاش تو عييصالا ىد تن 0 تأااق ور“ 3 لاق

 ينو مذا مكحا ال نا #* محر ىوذ 1 ناو لع اذام ىورو(١)

 رهو ان يرانالا نا دازو(#) يحدن كسوا تنك دق يورو (؟) محر لب مرك ىورو

 نقيب اه: :ىبرق تهرك ذا تاقل #* قيحاصم ؟ تهركولهللاو



 ا 0 ١ مك ما 2 ل ا ا رخو
 2 ا 0000 6-0 1 0 و4

 00 )1١(

 رهازلا رخقلا للدم علا د ةعبم هل ل قف 2 0

 طام كل تفر 0 مهتافاحي ليلا ترم دو

 راثإ دبا كلهد د05 5 1 و دعو مهف تيقل دق

 رخافلاىلع رذفلا اهبل ارهد يرولايف ةداس اكول ءاوناك

 رساخلا براشال افا غلا مهلا مسك اوفاسن تح

 0 ةقم و 0 ان مهناطوأب ؛ لا نك اود 5

 لاقف تكف ةأصعلا ىلع 06 طقس و ضي دق هنأرو ع صالاوذ لوش هدههتنبا همام 3 0 وبأ لاق ْ

 نا.تفلم 0 ا رك ذنو »* اصعلا ىلع تدشمم نأ ةمامأ تع زج ْ

 ناودع ن ىحا ل 20 د هد 5 هلالا مارام ىلقلف

 ّن 0 000 نامزلا فاط © ىملاق ةليضفلاو ة ةموكجلا ذد
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 اكم لكب اق ٍِش !زددح نو #23 معؤالغأ تعطقتو اوقرف هو

 0 ا عم مه ريسغ صدلاو موماحر 1 دابا :بدح 3

 ناكمو ةريشت لكب يآ رص نإ مهار أ ىلع مهدإلأ َىَح

 نافرلا عم انريغ ىهدلاف * اىع ثدح نم اق نا

 م4 تالبعلا ىلوم ليق را 5 اج

 |١ ارتلل ادع 3ك 2 ناك لاق 2 نع 3 نب دا 0 كلا دع نب دمحم نب نوره لاق 7 ٠

 لاق ضار هلا تام ١ و سهش كيع نب رغد لإ أ نب تت رألا ب هللا د 21 - تا امهتاوخار ايضرو 0

 ب 1 ديع 0 3 0 فداقم 00 0 حانح ح ينأ نب 0 058 لاق أ لاق داح 92-_- َّ

 : ©«٠«

 سس وص

 امعاو ةالل_صلل ئداكملا تاك د* ام كعل 1 نظن ند ايو

 اقم ا 0 حايصالاب رداج د ع 5 حلا نط ترش 2

 رق قرح امك متملا باقلا قاع الأ * ةدصقلاهذه ل كو يلا لهد ينال رعشلاو ٌّ

 يدوم يي < ينثدحلاق ا :ادقلان ع 2 ينثدح لاق راكب نب م 0 لاق ءالاعلا يبأنبا 0

 هسفنل يحتلا ليهد . يندشنأ لاق يهمزلا بوقعي نبا[ ش

 امزام بملأ نم مزاي لو احول * ماك ملا باقلا 3

 ا ةالصلل ىدانملا تاصأ د ان 2 0 ام تحور

 عقم أمهم جالدالا نداكم د | 5 كك || 00 تارصو

 - 1 يباع
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 . .اهداو ًادرو ءاوررسلاب نيحانج * رساكل ذل ءاورسلا ىلع تزاحأ
 امخيو رفرشم الخلا ب لع # تنس قدح سمشلا رق رذاق

 ًافالو اع ءامال تردحب اف * يجذلاةمود ناطش أ لعت مو

 اءاكتو نحت نأ الع تفخبو. يه هام و هزتيرح فح ني 00

 ا

 3 0 دي

 اعدم ع لزبلا يداو عاود دز ممله ريع تعز دق اط تن نسا 6

 أ ةجاجسلا يعو لف اذا ناك كل نا يخأ نباي قف خرا ىعالا ت ا

 ضم قب حا لوق تعيس

 00 ال وذج ادخن حيرلا اه تلتأ #2 و تاق تابقأ اذا

 ش الومذافيه 8 تربدلا نه # ةروعمل«تلق كرد ناو

 نع ةاادش 1 هفاكن الام رخ_يضيااامفلاخ تع زعاراو

 الوجر احر مده موس * اهعيض رئام حرم يك
 :اليصاكيراقيوف تممو * ةودغ سش> ىلع ترف

 ١ اليلذلازيزملا ىوقلا طبع * ةنازح ليلا ىف ظبخمو

 ْ ىلاين هل ناسن | ءاح لاق يمانلا غيصأ ا 06 قاق ةراكت نا ريب زلا اتدح لاق يم رحلا ) 2

 هدءإ لعحو * 0 ميت 1١ باقلا 03 ا لبهديأ لوق هع ل قيقعلا يرفنملا ناد

 اوال تلاقف ز وصلات ولاقاكيأ مسا هللا كافاع َر زوجا ر ,ذنت 5 شايعهل لاق رثك' ا

 ةنانغ نعو لاق 'ىثشن ةو ىف ناك ا

 لود لس وب هنود القت 8 .اتتمانن كلاش اتنأ انب 0
 نيدالوامد ىلع كنم كننال #2 عا مايالا نه كءيصت ناف

 كاع وص
 ه0 ةراتخملا ةناملا نم اع

 3 ينيلقو هيلقأف نافلتخم * .قاخ نم ناكام ىلع مع نباىل
 0 لل دل لد تنارالو يع 2: نحيف كضفأال كمع: هال

 ظ : يلع -ولاب ليقث يناث ىلذهال نيتيبلا نيذه يف ىنغ |
 تع راو حشد ع صهدلا يفامو تءحمدقو

 «0 ' وص

 مك ةراتخلا نال ن 0

 54 دق بقاوعلا هكردتف 7-3 * هفعذ كي رال كفعمض عفرأ

 [زجي دقف تليف اب كبلع ىنتتأ .. * .نم. ناو كللع فبدأ كيزأ

 - < يلح م ممحت



 ديزل هنأ ند ضا ىع قل ةيعش هبال هنأ: ليقو اب ايداع 32 لآ ومسلا 5 يدل .

 يرحل وحلا ضاع اهناملقو باح نب ريه زادنادقو لفوت نب ةقرول هناليقو ليفت 2 و

 نورهنب نعي دوما ن٠ ءاذه ضر غعوهسآلو ا صضئرر د حييحصلاو عرلاجردمهللاقي

 دق اوناكو قيلامعلا لا ًاشيج ا ةاللصلاهياع ىتد ءوهناكو ملَسو هب 4ع اع هللا .ىلك نار

 مهولتقف م نيعمحأ مهولتش نأ ماو اورفظط نا مهرمأو ماشلا ىلا م ا مع ءاراش تغلبو أو

 ى* 3 ةافو كح عل مأش || أومدقو ءوقدداو هوةحر 0 المح امالغ ناك مخ كلل 8 ي وس ني

 اد ائيلع ا || نولخد ال اع متأ اولاةف هواء :لدعارسلا فى اوريخاف مالسلا هيل

 تب رن ل 0 0 لع انلتقوهب ا رفظ يذلارإلا ريغ دلب الام ضعبل مهضعل لاَقف اه ع مثوجر 3

 دوولا ءالؤه نث نءمانمرعلا للا ع دنع اهأبإ جرزاوسوآلا دورو لبق كلذو ا | وأ

 نودتف 0 0 0 را أمسأ مط 0 92 عاقنق 2 0 ب

 0 كيع 0 00 رع 00 ا 3 نال راتحلا ن الا 2 ءاتلاو تان ك1 ادع |

 روش الو ءامادا مدح ََّك 2 ةعاب عل ريا ستلا كر كلدب فردق هندملاب ا 1 ىلع 3 ناك |

 0 م ( ينرخأ ) - اا ليق# يان سن ود هفو رو :ءأات م ءانغلا 0 هريغ ةره2 ( مدنع 3

 ردا و يدا سا را كلش ا« وص ىو 1

 نمرلا ديع نب لمؤم ا لاق ىددع ن ١ دما او لاق 4مش 1 و انادح لاق زيرعلا دبع |[

 لودر ىلع لخد تلاق ةسقلاع و ءةورع كَ يرهزلا ن 2 ا يب لعتسا قدح لاو زنا[

 . نيتيبلا ن , ده لا انأو' 0و هلع هللا َّ هلا |

 اعاد 0 00 1*5 3 موب د6 هفعض كب رال كفئعض عفدإ

 از> دقف تاعف اع كيلع نا ناو كدع ىثيوا كليز2

 امأ قر نم ةلاسرب ليريح ينانأ دقل هللأ هللاق يدوهلا لوق ىلع يدر ملا تار دف[

 ١ دير 3 لاق ا 2 هل ءاعدلاو هياع ءانثلا الأ ْ زد>هل دغ 0 ةعينص هيخا ىلا 8 دب[

 3 اغا راكب نب ربب زلا ر 6-5 دقو لقوت نب ةقرول رعشلا اذه نأ نجا 7-1 نام أ ين“ جا

 اهو أ ةديصق ُُق نيتيلا نيذه 1 لفوت 0 ةقرول ر فلا انهأ

 ىب ار ةقراغم تا ديغو

 املا واد يمحاو قيدصلا 1

 ب 1 سس ع 00

8 

 ع

 و

 تسلل تح هع -ح 9-5 موو 7

 ١ بذا يدا 7 , ا 1 ٠

 ىحطلا لق اه ريع ةلشق ت 322 احر

 ةودش ةلشق تاتا
 اححلام نيفسلا ىلع تا دقلو

 هلها يم تيبلا تاحد كفل و

 ايوا

 ىددتلا اخةسام دعو ودطأ دعب

 ىلا رج انو يبت # رطا

 د

# 

3 
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 * تايز دق ةرح هيق ثدحوف

 ْ 3 ىوهىلعتثح نيحامم تطقسو * اهثا رقت ذاالا تيم 2



 _ ىذق“ دقام مهضعل لئاسف ينع * اهتضق بابشلا تاذل كالتلف

 ىتب ءام الو صفة احل د 4ح زق يدوي سداف تايزلا 0

 ئ دوق بقاوعلا هكردتف 0 د هئؤءض كب -- ال كفيعض عفراف

 ارح دقف تلعف اع كنلع ىننأ * ن٠ ناو كيلع ينأي وأ كبز ع

 م37 هبسنو لفوت نب ةقرو ر ذ »جو

 يدق 0 و 0 ا لأ ةعاو يدق نب ىزعلا دبع نإ هدا لفوت نب ما

 لكلا نم عتتماو تكلا 1 البو ةلهالا ىف ناثوألا ةداع لزتعا نم دحا وهو

 نانوالا حتابذ :

 م كقرعض مقرا ريغ ءاتمأا نم 8 اذه يفام هش 1-0

 هس وص

 ىدنلا طقسامدعاو ودك دكعإ أ ىشحم تيبلا تقرط دقلو

 ىخذغلا رمح اه د ىلخاب #* تنيز دق ةر> هك تد_حوف

 قر رهاب لوالا لقثلا نم طسوالا ردقلانمزر<# ن.الءانغلاو(١)لفون نب ةقرول رعشلا

 دا ل ا | ارحل لاق راك نإ ريزلا انيدح لاق ىموطلا (.انرتخا ) قحيسا نع ىطسولا

 ةقرو نع سو هيلع هللا ىلص هللا كوسر الك لاق ريبزلا ب هورمع نع يرصهزلا نع ردهعم نع

 رانلالهأ نم ناك ول نأ نظأ لاقف ًاضيب ًابايث هيلع نأأك مانملا يف هتيأر دق لاقف انغلب اك لفون نبا
 ةحدخ ا ةعلاع ٠ نع يرهزلا نع عرمعم ن 26 طاع 0 هللا ديع 5 دع ور 3 لاق ص ايلا هيلع 1 ١

 يزعلا دنع نب د ن لفوت نب ةقرو هب تأ َىَح 5 هيلع هللا نع 00 تقاطنا دإب وح ل

 الآ كلا نيك ناكو ةلهاطا ف رصت أما ناكو اهبأ أ ةكدخ مع نبا وهو

 0 ع نإ 1 قد تااَقف 0 دق ا اذش ناكو بت كا 1 لمضالا 3 ةساربعلاب

 أ رام ريخ ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0-5 ىترت اذام 8 نااي ةقرو لاق كخأ نان

 نيخ'نوك | عذج ام ينتيلاب ىسوم ىلع ىلع ىلاعتو ك و كراع هللا هل 1 يذلانت ومانلا اذهةقرو (؟) لاقف

 اع طق ل>ر تأ ب مل كرولا يحرج وأ سو هيلع هلا قلص هللا لوسر لاق كموق كجحرُ

 يضر | دهاوش حرش ن 2 تاصلاىنأ نبةيمال لبق وليش نب ورم ْن ديزا تايبالاهذه ليقو )١(

 نون [ ى نال اعدد> 0 ا 5 هوم ىلع هللا ل يذلاس ومانل || اذهةقرو هللاقف ىراخبلا طظفلو(9)

 لثع طق لحر تأ 5 م لاو د 0 هيلع هللا لصةلل | لاوشار لا ف كموق كدر 2 ذاا.>

 اا الا اا املا ا يو ااا اللا رووا

 يحولا رتؤو يفونا ة هقرو بشن ' من رزؤم ارمدن دم اكو ل ناوىدوعالا هب تّدِح 5



 2 0 0-20 2 يا 20
 7 7 هغ 35 5

 )١8(

 مل دن نطل م مئارزؤمرصن كنرضن أل كموي يتكرذي إو ىدرت 0.
 لالا ناك ةورع لاق لاق دائزلا قا ا نعل دبع نع نع ن عتاابخأا نع نام ينادحريزلا |

 لوقي ةهللا كرمشل ءاضهرلاب هروظنوةصاي 35 ءاضءرب هنوبذعي اوناك ورمع نب حم ىنب نهةيإ ا

 0 لفون نب ةقرو لوقف رح دحأ لو كلذ لرسول ةقرو هيلع رميف د ا

 كلذ فلفو نت هكر لاقو هب ن 2 لوه هن اك انانح ةيدحلال ةومثلك نيل هللأو لالبإ :

 * كا 7 هب الق ريذتاا انآ مسلط ت تاقو ماوقال تحصن دل 7 /

 )١( ددج اننيب اولوقف كوعد ناف * مكقلاخ ريغ اطإ نودمت ال
 (5) ديلاو ىدولاحبسدةلبقو * هيذومأ ًاناحبس نشرملا يدنا

 دحأ كلم  يواي نا نسال « كلام لكك

 دلولاو لايملا يدويو هلالا وي # ةقاش ست سنا
 .اودلخ ام داع تاواح دق دلطلاو * هتئاز> ا ضم ا

 دربلا اهب ير سنالاو ناو * هل بوءشلا ناد ذا ناماس الو 2

 | نب ماشه نع دانزلا يلا نب نمحرلا دبع نع نامع نب كاحضلا انثدح لاق يمع ينئدح ريبزا لاق
 ادق ينا ترعشا هيذا نب الوا لفون نب ةقرو يخخال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةورعأ] ٠
 || ةقرو بس نغملسو هب هيلع هللاىبد هللا لوسرىهنو ةورعلاق ماشهك شي نيتنحوا ةنح ةقرول تءار] 5
 0 ةورع نب ماخع ن ع دان ' زاا ىلا ب نحر كمع نع كادعؤلا ينأدح لاق يع ينأدحو ريب زأا 0 َّ

 3| م

 1 هقرو لوقش ا 1 6 هللأ ىلص هللا لوسر اهربح ا 3 ةقرو 5 تناك ةحيدز للا هنأ ن

 تاع لا لها ركل يذلا 10 يسع س ومان رك 5 الا سومانلا ها هنأ ل لوش 5 8 ْ

 امسح ءاللب هلل هيف نيابال يح اناو قطأ نللو 00 الا 5 .ة

 مدلل

 مد هيسلو ور# نس دز ريخ 7-١

 ةكسيسسشاسسااللا

 : 2 يدع نب حازر نب طر ةن هللا م حابرنب يزملا دع نب ليفت نب ورم نب دز وه ّ

 نب :ليفن دنع ادج تناكو مف نإ يح ينأ نب رباح نب دلاخ تن ادنح هماو كا 3 :

 ورمع هنبا اهحو زيف لف اهعتام 2 نوهدبعو باطلا نب رمعاب أ باطلا هل تدلوف يرعلا دبع 5

 | ةدابع لزنعا نم د ورخن دير ناكو ةياهاجملا لحأ هةكبب اح6تةاذه ناو تدلوف 8

 ضرالا لقب تينيوءامسلا رطق هللا لسرب أشير قرشعماب لوقي ناكو مهتايذ لك ا ن.عنتماو نائوالا 1

 ا لادلاو ءاحلا حاشي ددحلاو ةريسلا لهأ رك ةياور هو ددح هيود ىدادغللا يورو )0( 1

 مضي دما 5 ا م مرا ىأ ماللاو ةلمهملا لادلاب هلدوعن يشايرلا ى وو(" عادت 3

 مضو نينسلا نوكسو فلالا حتفب ةمتساو ةعرما داق لح نا م ملا ل مااوميحلا ||

 يضرلادهاوش حرش نه ها جاف قيرطولع ءانهدلا لفسإبةلمرنوتلاو ةزاطا مضإ ليقون اا :



 هرم حمو امد ا يون اف
 1 يا 0 ال“ لات ىلا يلح

 1 ةلاحشلا ن "لو دمهثو هللا دنع نأ عضم ى ع يي 8-00 لاق رببز 1 0 لاق نار ) نرخ ( يدع

 هوعنمو ولا نع ةعامتو 6 نه ورم نب دز جرخأ دق ليش نب باطخلا ناك الاق هعرأ

 اذا ورم نب دز ناكو ليش نب باطلا هيلع مهدشأ ناكو نانوالا لع قراف نيح 0 نأ

 لهو » لاخلا ال رجا ربلا اكو أدم 00 تيل ىذا لاق من هل قتسا تدلا ىلا صاخ

 : ءالانأ نك رحم
 مئاق وهو ةبعكلا لبقتسم * مهاربا هب ذاع اع تذع

 مشاح يناذ ين.ثجم اءبم * - ناع كال أ لوش

 لوَش يذلا وه 2 نع كاحضلا نب دمحم لاق دحب 5

 ةيخاءايرادزاو * هلحال مرح ينا م هال

 * ةلض٠ اع كايلا اندلاع #

 || لادا دانزلا ىأ 5 نمحرلا فرع نعم ء كاحضلا نع هللادبع نب بعصم ينثدحو ريب زلا لاق.

 000000 ل بر لت كابل ركايأ تن ءاممأ ن ع ني ديزع نإ كنه

 رويصلا دلحلا لعفي كلذك * ينع نانملاو نا تلزع

 2 ملط ينب منع الو * امال 9 ىزعلا الف

 ريغصيماحذا ىهدلايف انل * ار ناكو نبدأ مع َِ

 راومالا ترس اذا نيدا * برفاأ أ د ابدأ

 روجفلامماش ناك الحر * ىنفا هللا ناب_م ملا

 ريغدلا لفطلا مم اوبريف * موق ربب نب 00 و !

 ريضنتلا نصغلا حورتي مك موي تاذ رثعي ا ىلا 0

 ليغ نب ورءع نب ديزا لفو» نب ةقرو لاقف
 امماح راثلا نم ارو 8 0 اياد وسع لب يل وتنفي

 ال0 لال ناجح ككرو 2 هلك بر نبل ابر كندب
 00 . ايداعالا يلع رهظتال كينانح * ةفوخم اض رآ توزاج اذ! لوقا
 3 ةيامرو امري مإ تأو # مهءاجر تناك نيلا نا كينان

 1 انعاد هدلا عمسلال ن نانا * ىرا.الو ييحتس برل نيدا

 0 .ايعاد كمسا,ترثك ادق تكرابن ,* ةعيب لك يف تياص اذا لوقأ
 6 ىنثدح لاق 0 تام ىدحو 0 زلا ( لاق ) كمسإب نوعدب 5 ن0 تلح لوشإ

 35 ثدح ا متعْمس لاك ه يقع نب يم ل :,ع دان ل بأ نب نةرلا دبع نع نامع نب كاحضلا

 0 ا تبناو ًءام اجلا ا هللا ا املا لوقيو ( يد رق ىلع تمعإ ناك و رمع نا نأ

 ا010| قيادحو ريزلا ( لاق ) هل اماظعاو كالذأ اراكنا | 2 0 100 ضوألا نما



 ةيقع 3 يدوم نعحابز را يأ نب َنمحرلا ديع نع نامع نب اة نعل 0 0

 ىتل هنأ سو هيلع هللا ىلح هللا كوسا نع تل لا نبا هللا دبع 1 هنأ هللا دبع 5 ا

 ىجولا مشو هيلع هللا ىلع هللا لوسرلع لوي نأ لبق ناكو حداب 2 لش نب رع

 ريضامألا لك ال يفإ لاقو لك نأ يبأف مح اهف ة رفس ملسو هي هياع هللا ىبد هللا لوسر هيلا

 نب نةرلا دبع نع نامع نب كادعضلا ٠ نع هللا دبع نب بعصم ىنثدحو ريبزاا لاق هباع هللا

 هللا دبع نع هتدح الا هارأ ال يسوم لاق لاق هللا دبع ملأ سا نع ةبقع نب يسموه نع دالزا

 نءدلأسف دوهيلا نم ًالاع ىتاف هعبتيو نيدلا نع لأسي مأشلا ىلا جرخ ورمع نب ديزذا رمع
 دحات قح اني لع ةوكت ال كلا 0 0 قرح مكييدب 0 يلع لاقف

 0 هللا بضغ نه لمحا امو هللا بضغ نم الا رفاال ورهع نب 1 هللا بضغ نم كا

 امو لاق ًافدح نوكت نا الأ هملعا ام لاق اذه هيف سبل نيد ىلع ىنادن لهف عيطتسأ انأو

 لاق ام اوحم هل لاقف يراصتلا ءاماع نم اللاعنف كرو مدتع رن أ 3 مهاربا نيد لاق ف
 لماالينا لاقف هللا ةنعل ن نم كسصنب ا يح انيد لع ثول 2م ا رسنلا لاق و

 كاي 00 دبع نإ بعصم ل يدا موللا 0 هند 0 ||

 1 ع نع دز نأ انغلب ةورعنب ا لاق لاق دانزلا يبا ن نمحرلا دنع نع نامع 4 1

 بوءصم ىنادحو ديالا ) لاق ةعقيم لعأ هلتقف هدبارب لبقأ - هيلع 00 :| ريخ غاي ام ْ

 00 عزل هيلع 2 7 0 0 تاس لاقورمت نيت :

 ورع ن ديزل هل 31 نع عار را نع كاحضلا نب دمت دشنأو هدحو 2 ةمايقلا موي يني

 لال ادع 0 نزملا هل * تيل نأ يب>و تيا :

 الاثنا رد ضرالا هل * تملسا وا يخف

 الاحلا اه ماع يندأو ءاوس * اهدش توك املف اهاحد

 1 2 امفوهو ةئس نيسمحو اع عع هنأ لاقي نيردحملا دحأ هنأف ىلكلا باخ نبا رع :

 تاذ لاقف اهانرك ذ يتلا ةياغلا نسلا نم عابدق ناكو مماتق يف -- .اهاحلا قش 5

 لاقف مهقم ي الا يهز لاَقف مقم ىلا ناب اخ نب ملع ب هلل ديع لاَقف نعاط ع نأ

 ماع نب هللا دنع كنخأ نبا لق مويلا ذ 8 ينفلاخم يي ءذلا اذه نم لاقف نعاظ ي ا للا د نع

 اهبرسشي ر ماب اعد مث تفلو> دق يار ال لاقو بضعف الاولاق كلذ نع هاه 3 أ انيغانرا 8 ١

 ةايحلا لوطوربكلا مذ يف لوقي يذلاوهو هتاتق ىت> ماعطريغىلعو جازم يغب | افرض

 - بش هبو نأ .كلماف د ييفلل ريخ توما

 ةشعلاب "قدام أذ لاحيلاخيشلا يرينا نم

 «( :ك د ناله 50

1 

0 
00 



 0 توديع 1 ٠ 1 ا ا ل ل ملا ياي /
 5 5 0 ع 00 ا 5 4 0

2 

14 

 . هشادح ميرو * دقث كلحأ نإ قا

 1 ك1 ثادا + ان ءاكأ كك

 ةيدتلا الا هتان دق #*# ىفلا لائام ا

 || نكةأرما ىف هلق ر ءثب حيرلا جردم يمس امناو يسرحلا نونجلا نب ىماع همساف حرلا جردم :
 اذه هرعشو اّمع ناكو هل ىءارتتو ءاوبلا يف اهلا نكسي هناو نلا نم اهاوهي هنأ مع

 5 كس وص
 لااخلاك فاع تايالا سراد * ىلاط وحلا يف ىنحلا ةنبال

 1 لاطوانح تحرد بونحو :* اص نيب نم حيرلا هتسرد

 ا نب رم كدر شالا شح رك ذو ىلا نباو يءاشطا نع يطسولاب لوا لع نينحل هيف ءانغلا

 5 رخآ عضوم ىف قا نونجما نب صاع ناك اور متلا لوالا لبقللا فيقخ نم نينح نحل نأ ةنا

 يف ايداع نن ضي رغ نب كا وسلا دع رخو 5 ضارغ نب ةعش انا * ىلاعت هللا ءاش نا

 هسفن يثري ةافولا هن رمضح ا لوق. ىذلاوهو ارعاش ضيرغ نب ةيعش ناكو اذه ريغ عضوم
 ظ ديو

 8 : »* يحاونأ هب ىننؤل أاذام * يماص را نيح ىرتشتلاب

 كاش

2 
 0 هو ةراكنا :اهيجع رفا # 1 راد ترو دعما نا

0 
 حاجنو 0 حلفأب يعدا 2 اهي ةيعضصل تبعد اذاو

 "الب , وطا رمع نوع و هي 70 مسافو رمت ةياور نم قحسا بهدم نلعارصنم لاب ليق' ينان حرس نا هانع

 رمع انثدح لاق: 0 زيزعلا دبع نب 0 ) رتل ةيواعم ةفالخ ر تك يف تام هنأ لاَ و

 تاكو هتفالخ يف نيتحح ةيواعم ج > لاق يدع نإ منيطا نع ةيواعم نب دا ىندح لاق ةيش نبا

 مارحلا دحسملايف ىلع اصخش 0 : اهادحاىف ج * لاق هيزاوحو هؤاسل 6 ماع جب ةلغب نوال هل

 ءانأف هوعدب هيلا لير دولا نم ناكو ا ع نإ 4+ ةفس أولاق اذه ٠ نيدلاق ناضيبأ نإبوث ه.اع 1

 ذ هانأف ةيواعم تحف ليق نيئمؤملا 0 تامدق سيلوأ لاق نيئمؤملا 0 1 لاقف هلوسر

 راب ىلع اماضف دريو يراعلا اهنم ىنكي لاق ءاميتي يتلا كضرأ تاعفام ةيواعم هل. لاقف ةفالخات هيلع

 : تيلغأ دقل لاق اهعبأ مي اكأ تءاضأ ةلتيالواو رانيد فلأ نيتسإ لاق 000 امميبتأ لاق

 3 الضرب تلحذاو نوعا لاق لبن مل مث راثيد كر ةناهسإ امتذخال كباحصا ضع | تناكولامأ لاق

 5 ا لاق لاقف هسفن ىثرب كيبأ 1 يندشنأف

 ال11 مل نيون - اذا * لاهبد اني يرشملا
 حامس 1 راشدب مك 0 د ةه ر - ش دعس لل ناقيا

 حاورالا ةهو ءاتقللا دنع »* هقح ىلاملضفبت ب ريض دقلو

 2 ريغ قا ت32 دلو »* مصاخ ريغ قا تك اذقلو

 حاجنو لع حلف ا 6 #* | لي ةعصل تيعد اّداو



 لاق مف تمؤا امو 9 تب ذك امأ لاق تمؤاو تبذك لاق كما نب لوألا اذه 3
 هيلع هللا لص ينلا تلتاقف ةيلهاملا يف امأ مالسالا يف هيمو ةلهاجلا يف قا 3 ثنكا

 هيلع هللا ين هللا لوسر دلو تي مالسالا قامآز دودرأا كدك هللا لعح قدح ولاول سو |[

 د ةوميقات ع 2 .ثلا فرخ دق ةيواعم لاف قيلط نا قيلط ت تن يهو تأ امو ةفالخلا ا سو ا

 لوقي يذلاوه اذه ة ةعشو 0 9 ا
 ٠6 ' وص 1

 مدقلاو ءاوقالا ىلع 0 تييح # منلا ةعلث يدقاب ىدعس راداي

 أ ردقلا دامر نس لماهو # هك اان ف ا الاكعزحن امو ش

 سنمتلخ باوجنعاهبامو # تلئسدا رادلا انتك قاع 0200
 رصنللا يرحم يف ةباسلاب لو ليق؛ زرحم نبال ءانغلاو ضيئغ نب ةيعشل رمعلا [

 م4 هسنو هولا بحاص تارا 2

 ىلغ ءوبأ ناكو ةنيدملا لعأ م وهو ةبآ سرس ا
 0 اهالك نيتوص الا قحسا هل ا ا ةعئصلا ليلق وهو 0 0 سي ا ا ْ

 ىف موسم وهام الا امهاوس قحسا ريغ هل رك ذ الو يروخذاملاب فورعملا يناثلا ليقثلا فيفخ | ٠

 وهو شبح بانك ىفو هل ليصأال اريثك ارش هيف هل ناذ قحسا ىلا بوسنملا لطابلا باتكلا :

 ءهسبأ نع قحسا نبدامح امدح لاك درج نادك( 5086 ) هيوريو هلوقبام لصال لجر' :

 ع

 َن 96
 ةغباتلا روش 2 ءوضولا بحاص نياك َْ لاق تتاكلا ساوب نع طايس هدج | 3

 عزاون كلا ,ديأ ان ده * هنن ىلا .- ىف نجح فيطاطخ /
 دوما ضحاإ رعش فد :

 اع دق تقاوبلا هدف مد * هفعض كب رحال كفيعض عفرأ : 0

 يدا جح هللاو ال لاقف عش عنصتو 0 الأ هل لّقف ناسحالا .ةباغ نسحار ءاشام اءهف داع

 0 نيهللا دنع نب دمحا ( ل ) اذه يس الاو دب أو تعيضإم لف م عنص دق يريغ أ

 نبيع انثدح لاق ةيش نب رمع اسدح أولاق ىعيشلا ديزي نب لي ءمسأو يرهوجلا زيزعلا دبع نبا زا

 ةماسم 1 انثدح لاق كراملا ىمسس ناكو 0 راع نبالاق ىلع نب ريب نإ دمح نب هللا دبع

 ىنغف ةفوكلا لهأ ن م دو انئيلع 5 0 يسيصلا | |[

 ات دك بفاونلا هكردتف امون * هقسح كليرتتال كا . ١
 هوس ائيلع مدق تاقف روظلا يلصي ملاق وهو م ناكو ىءهلسالا ضاع نإ هللأ ديعل تررف لاك 0

 لاقت لاق هنع هندجا لاق هناللص يصف املذ نلجأ نأ هديب ىلإ راثاف اذكو اذك ينمي ةفوكلا نم.
 بارح لا يف ه هادأف اب ىلص ليالاب ناك املف لاق تاعفف ىلع ءسا |[

 كل وص



 ِ ل َن لع او يتلا ةراتخمل هال ن 0

 00 000 * ع 0 ينايلاب

 ”قحسأو ىملا 00 وردك 0 روم :ءلان لمهر 0 دي رات ا ندالا ّق ءانغلاو نا مل رعشلا

 يلدوملا م هارباو ورهع ن ع يطس و لاب لمر فيفخ طاشبل هشو“

 مد هيسلو 076 ل را هج

 نبدرب نب راشب يبوعشلا ناليغ ن ري «دوزوع نع مماقلا نبدا نع ىلع نب نسا هركذ اهف وه

 هس

 نب ناديفهام نب ةيدرك نب زوريف نب اراد نب نءهب نب ناتسورش نيد كرا تا خوحرب

 ذوس 2 هدادرهش نب نشحان ناورسخ نب أ روم نبي ساسح نب د كدر نإ نجم نب ناداد

 ناكو لاق ساكس نب ثريردإ ني. رركم نإ ناحيسا رادنب نب زوروش نإ ذاع اديم رخام نبا

 همدقتو رعشلا يفهلحتو ذاعمابأ راشب ينكيو ةرفص ينأ 0 د نع نير
 لاطأو هفصونع ىنغي كالذ ىففالت ا غنم مولع ةتسارو هأ ورا عاما هي هيف نا *دملا تاق.طوف

 ذخأف امو حدمو امهف روش دق ةيوم لاو ةسايعلا نيتلودلا ءارعش يرضخ ن ماووهو هلحم 5

 راشب ناكديعس نب ديمح لاق لاق مجنملا ىحي نب ىلع نب ىمي ( را ل عم زئاولا ى
 درك دزان نمهب نيدرب نبراشب وهو لاق كلما يساره ناكلملا تشاتسإ. نب سرير ,دا لعش نم

 نإ دو ىلع نب ىحب ( قركأو ١) داعم أ 2 ناكو زورق نءاراد نب نمع نت ناتسورش نا

 5 نإ ريرتع نإ بحق نإ ديزي. نب دلاخ نع يزنلا ليلع نب ندحلا نك دعو يرعلا نارغ

 بايملا أ سغا ةيريشقلا ة ةريذ ءيف نم درب ا 00 نب درب نب راقل ناك لاق هربا نع 2

 ا تدهوف ءامأو اط كينع 0 نافري# ةقورعملا ةرمعلاب أهعيض يف ط 8 0ك 5 رفص أن ه١

 اراشب اهكلم ْق وهو هلام | هل ت تدل وفاه ا و ةاصتم تناك ليقع ىف نس ةأرمال هنحوز نأ كاولا

 1 نع قحسأ َنِب دامح 0 لاق صهزالا نأ ن ١ كد سم ند 0-0 ( قربخأو ) ةيليقعا هتقتعأف

 هلوزنل ليقع ْى ىلوم 35 راشد ىعداف ة ةءاس وو كس || ةيانقءلا ءابظلا 1 يلوم 3 1 در ناك لاق

 راش دلو نم لدحر ينثدح لاق يزعلا 1 لاق يركسلا 0 8 ا ) را ( مهف

 ليقع نإ ةعربر نبل لاَمف متو أ تاقف ليقع ىف 0 ان ٌوالو لاق هرمجملاب لأ أراصق ناك نادح هل لاش

 لكل راش ناك ىلهانلا هيو اممنب دمحأ لاق لاق يئدملا ناماس ىنندح لاق عب 5 ىو (

 57 دلو راشيل ناكو اهتادص قو اراشب 0 || َّق أسف ليقع يف لد ارح 1 دز الآ ن

 طم انتدح لاق ىزتعلا ليلع ن : دحأ ينبدح لاق قرصا نا 0 ا

 )١( ءاخ ةنكاسلا واولا' دعبو ملا مضو ءارلا نوكسو اه نم ةانثلا ءايلا حتفب خوجريو |[ ”
 9 ناكلح ني هأ ةمديعم

00 

 دي
3 2 

 11و فمما هو/ مون

 - ا 5 1 |

70771 

9 

 هن



 ءاظلا 3 ىلع اراشب راشب مآ تعاب لاق جاححلا كح 0 00 لات لهابا زر رو

 وهو 5 نإ تآللإ ع ّ 6 د ةيلعلا نإ سدأ ةارما 0 1 هتفتعاف نيرانيدب ةي هب

 ناسنالال تنأ ساثا ىف. ناك لا لف كيا ايا اخأ هو نبااي

 راشباب دعت نوف 0 لاق 0 2 00 ا لاق لاق دال هي ىديعلا 1 نب يك

 نينمؤملا نأ ىرعش يف تاق أك يمحمف لسالا انو نامبرعف ىزااو ناسللا | 1

 اءلاتنكواذ نم نولوقي م ةنح مهب موت تأينو :
 مركا هاخل ,قثرعيا * ًادهاح قانا اع 18
 محعلا شي رق ىصأو ىيورف * عاهل ما د

 مصتعل اف اعلا يبدأو 03 فلا م امم ىنغال يناذ

 هللاو الك تاقف كهجحو عم ىه>وو كلذ نم حبقا كبحول داك لاقف ارمذاح ةمالد وأ ناكوا :

 ٍ 1 ماطأ مظع ةماقلا لك وطل يفأ هللاو كم هسلد لع 0 و 2 ىلع 5 الحر تب ارا

 | ةزحح ةاتفلا نم سلج دق دسم هيف نيعال نيروزملا ىخرتسم براو .نيدخلا حجسأ حاولا | مان
 : أ نش ىدوملا ىل لاق مث ينع تسف نان مان يلثم تناف 5 ثيح 00 تساجو

 | كا وأ هيل ا (13ناءسراَحْط لها نا رقالا لع اهدشأو ناع رفلا يف اهرثك | نم 1

 ديد هنالو يف نولتلا ريثك < راشب ناكو يديهملا كلذ ددرب م را مااا تكف رخ
 : يشل

 : كلصأ محعلا

 نسف 2 هالو رختش لوش 3 5 0

 زامل لو بعل ًاسق ىرأ .* ىلا ءاشحفلا ةرضضم تنمأ ط2

 راطقلا ا ضرالا تاس .# مع تيغي نيح نانلا ن 1-8

 رامد يق ضدت .ناكف *. نسف لج خدت تاكد

 اوراسلاشه ثتءيَح توملا ريسأل 23 سوُش نالدسع ىب نك 0

 اهدعو ةمومضم ءار تلد دعلو ةيديعملا ءاغا حتفو ةلمهم ا ءاطلا 6 ناتسراخطو 0

 نادإب ىلع هلدكو هر رحاب ىو نو ا دعلو اهقوذ ن م 00 ل م ا .ةناك ان نإ :

 ناككلح نا هأ ءاملعلا ند ةعامج | م 0 نوحبح ىلع رع : ءارو |



000 

 رارح مو ميم يرب * انردص الا مهاقلت امو

 لوقيف برعلا.ءالو نم رح هةر

 راف كلضفب دخل بررعلا ىل وم * مهضعب را واما

 ”ايعملا شيرق نمو لاعفلا لهأ « اهلك ملم نم 1 كالوف
 ريك الا لجالا كالوم ناحبس * عفادم ريغ كالوم ىلا ع>راف

 ليقع ىنب ءالوب ر>تش لاقو

 قانعالا ىلط نم فيسلا عض وه * بك نإ ليقع ينب نم قا

 ندلا تونا نا امدح الاق لغ ن ىحيو ىمع فرخ (لاق) تعرلا سولو تاذملابا راغب كو

 ١ هلوش ثعرملا ىمس اعأو درب نب واشن وه تع رملا راش لاق مالس:نب دمحم ىنثدح لاق

 رظنلاو ف رطلارحاس . # ثعرصم مير لاق

 ردقلا باغ 1 تلق * ىلئان هللاو تسلا

 رمقلا ردت له لاذ # انلطوتمرذا تنأ

 نعببج ناح هصيمقل ناك هنالث عر راش يمس اناىرخا هر مالا نا انل لاقو بوبا والاق

 هنعز ذأ رأ اذاو هنف نسا لخدب نأ ريغ نم هيلع همض هيل داز :أ اذاف هلامش نع بيجو هنيع

 ثعرملا اهلحأ نم ىمسو اب ءادنو الارسال ثاعرلاب بورما كلت تبشف هنم جرذو رايز لح

 قل دس .ءوبأ يل لاق لاق متاح ونا يتثدح لاق ىدهم نن ىلع ان'دح لاق ىلع نب ىحي (انربخأ )

 ثاعر اهء>و ة.ةءراهدحاو ةطرقلا ثاعرلاو ثاعر ريغص وهو هنذأ يف ناك هنال ثعرملاب راثب

 لعاشلا لاق كت تدء ىلدت ما محللا كيدلا تاثئءرو

 حيصإ بصتنم تاثعرلا وذو * ينانآ ذا عرصملا 1

 حيصفلا هيرشل نيح غلو * .هنم 'نابدلا برهم انارش

 ينثدح لاقنار رع 34 لع ىربخأ 4م قتثا َط رقلا مسان 1 0 اهلاو لاس رس ثعرلاو لاق

 نانلا 1 ند ناك ًاراشب نأ ل 30 يمصالا ٌتووس لاق: ىلحعلا رد ب لم م لاق يزيعلا

 ضفنأ ام يرأ الثا لاق ذاعُم ا و هل 0 يرمصس بهذ ىذلا هلل دما لوَش ناكو سانلاب امربت

 مشاه ؛ قرشا ثعر 1 ىوس كلذف ا نم هعز هعزمس' نأ كارأ اذا نا اتنمل هل 086 سلب ناكو

 مظع م راشب ناك لاق ىمصالا نعزرحم نب ىنعق انثدح لاق ىعاز زا فلات أ دمع نا

 هعظفاو مع قالا 8 ناكف رمحا مل اماثغت دق نيتلقملا طظد-اح اليوط ارودحم هحولاو قالا

 0 ٍقأف دش 2 0 هع نع قد 0 هندي قفص دنكم َّك قأو أ اذا 0 ظنم

 هوحعم 00 0 7 كلذ ا

 ًاقاف كيشيعل يعل و 00 دو د هرب امحرلا ىف كينيعاقف يدم 2و

 ًافاح تيلا ىلإ يشم ءءمأ اذا ىلع + ةفيفع 6 راما كب كك 0

 نينو كح ضر 0:04 7 ]| 05د ذآ ١



 هك ا وك ىواه ليلانفا 1 3 ردو تار

 مدع نأ لاقف ا 9 الو طق ايندلا رب و اذه كلنيا نم ه هيشتلا اذه نم نسحا دحا /

 هتحن رق 0 هسحرف وتبف ءايشالا نم هيلا رظني اع لغشلا هنع عطقيو ب باقلا ءاكذ ىوقي رظن

 الثوم محلل 0 تل 5 د يح نهد 00 ا <

 الهسأر 0 اذا لوشب هنن ا ْ اا[

 راثي ناك كاف يدارشلا هللا دع يبأ نع زرحم نب تنعق نع ىزتعلا مو كا مشاه )ا يراخخأ )| َ

 ىل تلاق# يارا كاف كانا دنا بولا تا ند ء يلع نب ىحي ينربخأو ًارودحم مدا اليوط يمعأ

 دشن مخض ىمحأ خيشب انأ اذاف ليقع ينب يف يل ةبارق ترز يتمح |

 3 ناو مابك نابتش نا # .درب نب زاخشا قولا 0: 0

 ىدنع فحصلاو أهدنع فصنو د يداْؤف تدلس يدا ناق

 اد كف عزرملا انك لاق يفريصلا ىح نب دع ) قرا ( را اداه يل ليقف هنع تان
 عا

 يمالاسإ هنا لوق. ناذالا ىارعستلا يرد راشد لاق لوشب يزوتلا دلع نأ تع لاق دير وبا: ََ

 رعشلا راشب لاق ةديمغ أ لاق لاق ة هيسش نأ رف اًنيدح لاق ياهلا رص نب بييح ) قرح (

 ا ًاريرج توج لوش راش ناكو لاك ا 1 ه ردم ينخوخو مسا غلب م » نيئس رشع ع نا ا

 دنع نإ دمحأو ىحي نب لعن ىح انريشسأو )"ساثلا رعشأ تكل ينباحا ولو فر ا

 الول هللاو ءارع ثلا ةعاخ واكف هوه يعمدالا ناك لاق ة ةهيش نب رم 3 لاق يرهوجلا زيزعلا ||

 نسحلا و ) رح ( 1 1 زحار ناك ل لاق مم* رب 5 هتاضفل ترحل همايأ نأ ||

 دقو لوش ا تعمس لاق ةديرع ولأ ين :”دح لاق حاطتلا 0 نب دم انثدح لاق يدسالا ||

 يثعالا رعش يق يف يلدشنأ |

 اعاصلاو تيشلا الا ثدا وللا نم #* ت 5 :يذلا نك ياكل

 نيبص نيغد ادع دف ناك اءاف كلذل تبجعف يثعالا مالك هيشيام عونصم تبب اذه لاقو ه مرفأ

 ىتعالا رمشن يف هلح داو تلا اذه عنص هن اءالاعلا نب ور وب |ينثدح لاقف سن ويدنع اس اح تكا

 اعلصلاو بيشلا الأ ثداوحلا نم * ت 0 يذلا ناكامي ى ا و

 لاق 238 ( ينربخأ ) رعشا هدش ةدو>حو هت4#ر ا ا ف يع دادزأ ذئيح تلج |

 ناننع تن كفإ] رقع اننا يل راشب لاق لاق ةديبع يأ نع متاح وبأ يف فدح لاق يار ىنادح | 3
 نءلو هللا امعل ةدمصق فلأ ةرشع اننا 3 لاَقف كاوس طق د 4يع ادب نكي ملام اذه يل ليقف 4



 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22ئئتآ[تآتآ2 222227 2 تي تت ب لا

 يد 0 لاق 3 0 8 انيخأو ) نيع تيب اهنم ةدحاو لك يف 2 مل نا اهلثاق

 || راهظتسالاب ةسفن ورش كح لاقف راشن م ا رعشأ كدنعزاو أ ةديبع ينال تاق لاق متاح نأ

 .[اذه مالسالاو ةلهاملا ءارعش رعش نم زطادبع نورك الو دج تيب فلا: رثع نال لاق هنأ

 || لاق زيزعلا دبع نب 1 () كواملل حدما نآو ضو اهلثم يف اوزرب نلخا امو ددعلا

 أوهوالا رخا غلب اف ننس رشع هلو رعشلا راشن لاق لاق يبمصالا انثدح لاق ةبش نب رمح انثدح
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 اد ىنع. ا أو ين رغصتساف 0 تو# لو. ناكو لاق ا ناسالا ةرعم ينم

 لاهور نب مساقلا نب د انئدح لاق يلع نب 0 6 ل ناكر لها: عشا تنكل

 لاق تكف لاك دج تن دل ”ا يل راشب لاق لاق نوره نبا ار لذأوعلا وبأ انثدح

 نابل -تاتك يف :ظحاحلا (لاقو ) ديج تببا مو ل لك فاما ةديصق فلآ ةرثع اننا يل

 هناك رطل درا مح ريب . قط دبل وما ريل

 3 نيعوطلا نموهو لئاسرو عجسو جودزمو روئ:بحاص | اطخ ناسك هركذ دقو نييبتلاو

 . | ةايحيف رمشلا لاق هبورض ناجحا نك أ | يف نيلئاقلا ركفلا ف نييننفتملا عارتخالا و عادبإلا باحأ

 000110 3 31 با اه راو ىع ضرعأف اررج توج لاق هنأ هنع ىو هل ضرعتو ريرج

 .[| رانامدقت يف سبابإ يار وصي ةمالا عيمج رفكبو ةعجرلابنيدي راشب ناكو ( ظحامملا لاق )

 لاتك رمش ى كلذ لثم رك دو 00 ىلع

 000 00 1 در م رالأو * ةقرشم راثلاو ةيلظم ضرالا

 2 هوحم لاقف هب فتهو هلوقل راكنا ءاطع نب لصاو ةفيذح كل :رع هغابو لاق

 دلك نأ ىو ناودلا قاقنك * ق6 كل الازغ عياشأ اه

 الرا ورفك الدكر 0ك | * مكلاو يلام ةفارزلا قنع

 . || انتم ناكف ءارلا ىلع غتلأ ناكو لصاو هب بطخ 0 ىلع دهشيام هنم لصاو ىلع عبرات املف لاق
 : الو هللاو امأ هلتقي نم ذاعم تا 111 0 1 امأ دجال ىمحالا اذط اما لاقف همالك يف

 . [| ىلوتيالناك مث هلفج يف 53[ 13 ف وح يف هنطب جمب نم هيلاتسسدلةيلاغلا اياحس نم ةيجس ةليغلا

 ع 95 لاقو ثعرملا لقي ملو فنغملا لاقواراشب لقي ملو ذاعم وبا لاقف يمودس وا ىليقع الا كلذ

 ةغئلل رقبي لقي ملو هنطل جعبي لاقو هراد يف ل مو هلزنم يف لاقو ةضفارلا لقب مو ةيلاغلا ايادعس

 نأ ةرايتلا نم ةكمو مالكلا ىلع هرادتقا نم غاب دق لاو ناكو لاق ءارلا يف هب تناك يتلا

 لاق يلع نب يح ( نأ ) اهماقم موقيام ام :اكم لعحو هيطخو همالك عيمج نم ءارلا فذح

 ةرصبلاب ناك لاق مالس ن , ديعس ىنثدح لاق ليهس وبا ىنتثدح لاق بيش نب ةيفاع نع يلا ىنثدح

 ْغ 'سودقلا دمع نب اصو ىمح مالا راشبو ءاطع نب لداوو ديبع نب ور< مالكلا باعصا نم ةّتس

 1| اراخف مزاح نب رير> ىنع دمحا سنا لاق در هه لد رو ءاحوعلا يلا نب مر دعو

 ألا دبع اماو لازتعالا ىلا اوراصف لصاوو 0 اما دع نو.ص:خو ىدزالا لزنم يف نوءمتح

 . آل لا لوق ىلا لاف ىدزالا اماو ًاطاخم ًاريحتم قف راشب اماو ةناوتلا اححبضف طاصو ميركلا
 0 ثادحالا دسفي ميركلا ديعناكف لاق هيلعزاك امىلع هرهاظ ىتبو دنبلا نهاذم نم بهذم وهو



 ناف كنيد يف هل>دنو هدسفت انثادحا نم ثدحلاب واخ كنا-ىنغلب دق دع 7 هل

 نب 0 هيلع لدِؤ ةفوكلاب قدعلف كل ىلع هش يفا اك كنف تف الاو أنرمصم نم تخرخ 1

 ا لو. هلو اه .ةهيلصو هلتقف نايلسأ |[

 اقوم رفكلابمالسالا تعب ءاج * 1 نبااي ميركلا دبع تلق

 مهص نا موصل الو ىلبصتال

 اقع نوكمال نإ 0 نم ثسضا اذأ للسا

 اهديز 0 تياح اف 2 00 يف ت تلح ةأدغ يي رعش تيل

 اًققر اموص راككلا ضعبف ات

 ؛ اقيد ص كيني 1١ قيد كَض هللأ 4ك 2 رود ن تأ 9 14

 ردع ايا ناورصمو 7 انقل نك ء يب.دالا لعد كا ارا ف 0 لاق 2 ا مشاه ) 0 /

 قحاب مل 5 5 نم رك م كلس ناو .نال لاقف كلذ يف ىلا نع لق ا لامتث

 وهودب درو هيا ندحأو كلل 21 كح راشإو هرصع ادت م هيف رشو همت ل

| 

|| 

1 
||| 

 ا 1[

| 
| 

 ا
]|| : 

 رح :لاو الا ا مل ناوصو 3 عسوأو روزغأو رمش نون دكأأ
 دادغب نم ةرصلاىلا داع دقو ي د متحيبأ ن 5 يزل ىت .دح لاق دمحم نب مئاح أ

 قحأراشبو ءارعشلا هب اومتحدق دادغب لهأ تدجولاقف ةصفحىنأ ن ناو نس 0
 را يف ناورم نآك اهو كلك :نوكشت تن كو لاَقف مو هل ليقف ناوسمم نم هيمو مشخ نأب أ 1

 يدبأ نيب همحازي ناورم ةقبط 0 ريما [ب لدهو هماوعو راث هل هحلصل يف 5 دوغ[

 يلع تعمس لاق ةظحح ( ور 20 دعب 0 فرتعم مسو 0 ف 0 ءافلخلا |[ |

 ةياهاجلا قف ءادتيا نئانلا و ذاورلا : نم م ىصحا ال نم تحت لوش محنملا ى < نأ /

 يرك د نم كسا لوقيثيحو * ىللايلا للطلا اهيأ احابص اا الآ * لوش ثرح سيقلا ؤرصا أ

 000 نمو 2 للعلا ابك مساف كوع د كرك ك7 يعاطقلا نسافر“ كسا 0
 . وق راثب || أ

[ 1 : 
|| 
|| 

 كس وص
 امم باح وأدت هتلع اًذامَو * املكت نأعزجلاب للط ا

 اهون الان فرعي العالم #* يوالابو نيقب رانا عرفلابو 1

 رذّؤوح نءال امهفو هياتك و م يطسولا 6 يف رصنخلا ليق' يان يملا نال نتبلا نبذه يفو ||

 هل :وقةرذكل راقب رمش سقي يمصألا ناك لاق م ء ىناركلا نع ىم منيح ) لمر |[

 امإنأ 532 وتلا كو 5 اردتم انك _ عبط ياس الخ نك هفرصت ةعسو | ظ
 لاق فلكتم وه لوقو ةئطخلاو ريهزب ناورم هبشيو ىايذلا ةغباتلاو ىتعالا ًاراشب هيشنإ ناكوأ

 نا ورع رعشأ راشب ؛ لاقف ناورمح مأ راشب رعشأ اميأ ديز يأل تاقو متاح وبأ لا يناركلا | ا
 تندق لرها:رانو ادا نوم لاف امهع ئرحأ ةيم دير تلا مأ لاق رك أ
 ْنِم ( تحس ) اهدحالالا حاصيإل ناورصصو لزولاو دحال حئاصل راشب لاقف كلدب ىعمصالا || ل

 -نلطألا 2



 هد يا حاطنلان محن انثدح لاق ل نإ نع اطنخ افا 24 نب لع نب نوره تاثكأ

 ١ فرشوذ الو هب يح آلا ةينغم الو ةحئانالو راك م نهكدرب الا ةلدعغ لول نع أمف سلو

 | هيوروم نب مس 0 دمحم اسدح لاق 0 دا ينربخأ ) هباسأ ةرعم فاو هبا وهو آلا

 000 لا ارثك نم دجال نبل راشبل تلق لاق نو ةليلاة كراملا ندا ن ينادح لاق

 . || لاق هيف كشيام كرعش يف سبل هناو هيف كشو مظافلا نم ترعلا «ركشت أ ل دقوألا
 ا مييفام 0 ينب ءاححصف نه 2 .ثنيناع روح يف تآشنو انهه تدلو أطخلا 3 0 نمو

 0 نال بهات تيه 6 حصفأ ه«ؤاسنف مهئاسن ىلا تلخد ناو ا نم هلك كن فرعي

 : اول ىلع نب ىو زيزعلا دبع ن يحلو ياهلا رصن نب بييح ( ينربخأ ) ألما ا

 تيتا همانأ نأ الول هللاو ءارعشلا ةعاخ ًاراشب نإ لوي ى يعمصالا 0 ةيش نب رمع 0

 زر وب تع يفثد> لاقىزورملالضفلا وبأيف ”لدح لاق ىلع نب ؛ يحب ( انيخأ ) مهمريثك ىلع هتاضفل

 سانلا عب 000117 ١ ذإ للقق ةاورلا ضم ءالعلا نب ورع وبأ ىتا ىع.صالا لاق لاق يلهابلا ْ

 ْ لو, يذلا لاق 5

 ملا فيط ا ينع ىفنو * منام نكلو ل لطي مل

 1 مدو مل نمت دفعات يأ * يماعاو الياق ينع يحور

 0000 لوذ ىذلا لاق نانا سا نم لاق

 1 يده ةقك ن ٠ دولا ناردا ملو * ىلا  ىدتبا ا ينكب ت

 ىدنعام تقلئاغ ينادعاو ةتسفأا 2 لاو وذ :تافانام هن ا

 لوقي يذلا لاق سانلا ينمثا نف لاق

 ا 2 كاذنه اذ دعب ىلع * امبف دولا يوتسا نياههسلاتيار

 ملاس نب ليهس اعجولاب داح يك * هلامي دوي نامع نب ليس

 راشدااهلك تايبالاهدهولاق

 ا[ ابن ضب 0 ىلا ادع قام هنن ع
 »© ١ وص

 ملا فيط يركلا ىنع ءىتتو * ملم نكلو ىلبل لطي.
 منوال نعتمصلاتج رخ #*# | ال يدوح اهل تلف اذاو :

 0-7710 ار ب سمج ا سب ياا يي سس ويصوم

 5 , 5 37 ٠

 9 نركب ' زاير ك ذ كام

 مدو مل نم درعاب ىنأ * يملعأو ينع ل عاب ىئده

 مدهال هيلع 0 ول *# الحان امسح يدرب يف نأ

 ش مذلا لها 0 * ىتنع يف اها بحلا مح

 5 فيفخدوسالا ينعتلهيفو ياشبلاو ىكملا' نبا نع ىطسولا ىرحت رد احزه 0 ءاَنَع

 ابلواو سانلا حدما اف هناو رمع وبا ر 92 ىلا تانبالا امأق لاقت



 تيل ا
 دع

 اغا نالال راكد كلا ركذو ةراش دل امنا رك ذ هناف * ىنغلا ا كب *أ

 ([نريحا) تاكل انه ف طاق رابخأ يقال ك5 دقالي وع ارحل اف هل 7 يدبهملا 1 ْ

 مسيدب عولولاريثكراشب ناك لاق مئاحوبأ انثدح.لاق يورسكلا يدهم نب يلع انثدح لاق ىلعنب ىب ىنأأ
 _ رعش ن نم ائيش ظفحم لاز زال مسد ناكو هءاجم رثك كلذ عم وهو هل ا ناكو ىذنلا |

 هيف لاقف كلذ هغلف راشب يف قابلا ماشه ينأوأ] ||

 رق ريغ ارم نا ل1 عرازلجننم بئذلا نباي مسيدأ 00 ||
 يف راشبل تاقفرعشلا اذه نا لاقف هيف لوب ام هتلأسو تيبلا اذه ديو ابا شعل ملاح وبأ لاق 1

 بالكتإلاقيو ةبلكلا نمِيئذلا داومسيدلا لاقمثبرعلامالكب هملعأ ام هللا هلئاق لاقف يزعل مل ||
 لامادو ءلا معزتو عبضلا نمبئذلا دلو عمسلاو بئذلا نم عبضلا دلو رابسعلاو عراز هلأ |

 تح( اطرح )امذدلا شارعأ نا ك6 امتاوجرلا نم عرسأ هناؤ هنأ فت ١ |١
 اماح زمان .طا را نادمح هل لاش لحجر ةرصبلاب ناك لاق ةمش نا 7 دل ياهلا رصن نا

 هل لاقف هب هءاحو هلدذئاف ريطت ريط دوج هفاماح هل ذع 1 راش هلا راشب ناكناسنال ||

 حراو لا ن 0 ءاط ربطلا هذه قوف نك نإ ىغبأي ناكلاقف ريطت 0 روص لاقف ماحلا اذه ينام |[

 رصبأال 0 يلا 'تملعب نكلو تلع دق ا د معا مل لاق نسحأ ناك هناف اهديص ديري هن 3
 يش يأف لاق م لاق ًاضأ ندد 3 لاق مدن كناف لعش ال نادم هل لاَقف ءاحمطأب هدد ًاثش |

 كفاخ نم 00 هذه ترو يراد باب ىلع 214 لاق كنتو نا يي عنصت نأ عيطتست

 دخلا ىلا قب وهو هع زاشا نإ د1 مهللا راشب لاق دراولاو رداصلا كاري يتح كحكش اذ رق

 كك لاقىرنملا انثدح اولاقيفريصلا نارمءنبا دممو لكعنإ نسلاو ىحي نبىلعنبى حم( نرخ

 ا

04 

 وجواب عدجم + دباب عيت وورو رتب >

 ا

 ا
1 
 ا
 و درع

 ا ءاشن «نحاعب ىماودشلا قدلملا نر رك ناك لاق ناني دام ينبدح لاقمالاس نب دمع نب رفعح |

 ٠ راشب هيف لاف |[

 5 امر>اف ن٠ كتدقف # لئاو ريضم ىب لثأ ا ٍ

 نكيارحو تيار ار * ردنا اذه ردا ٍ
 نحطتام ريغ ةنجاك + اهل قدروا أ
 عاقلا لوبا بهو نإ مضع ىئدح لاق: مساقلا نإ دمت يتدخل ريح يف نك (لقودأ[
 ةيئاهلا يفهعزانب ل جحر هدتو واشن دنعاتك لاق ينا دارملا جاسحلا نيد ا
 لوزير ادي ناكرف م لل مالكلا اذه مهنا ديور راشب هل لاقف نذ 2 ند ,رضلاو |

 كعو ءادص نم مأ وه ريضضم نم لجو نع هللا مس | عم همسأب يدون يذلا 3 راشب هل لاق هللا |

 سعاشلالوق راشباندشن | لاق ييئايرلاانثدح لاقيعازخلا دمحم نب مشاه(ينربخا )لج .رلا تكف ريمحو |
 نوعو ل اف جداملو * اننوصقتءءادعالا ل عج دقو 1

 نيلت فكالاب اهوزمت اذا * ةنارزنخ اصع يليل اما الا | ٠

 تاقاك لاقالا اصع اهلعجنا دعب ةنشخ ةيفاحاماعج ناك دقادبز اصعوا ع اصع اهنأ معز ولهللاو لاق
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 0 3 ير ه0 خ5 -- : -
 د 0 ا ا 0

 + رمز 5 - . 7 4

 ناخلا رف اهيدح ناك * دعم نه رجاخلا ءاحتدو

 نارزي> نقف د اهماظع نك 2 ا كمال

 رعب لاقجاحلانب دم يئريخا لاقةمش نإ رمح انثدح لاق يب جاهلا رمدأ نب بينح ( ينريخا )

 | كل وق 1 الف تدعنا يا

 2 هيراشم وْفصت سانلا ىاو تّمظ * ىذقلا ىلع ارارممبرشت مل تنا اذا

 1 نما ربك ال هللاو وههلت تاقالفأ كليو راشب يل لاققف ريك لحرل الا هنظاتنثك ام يل لاف

 نع لبشلا وبا ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاقىلع نب 0 مر

 م كلذب هتدعوف هترايزا أس اهاسأرف ةرصبلا لها نم ةاسما يوه راشب ناك لاق جاحلا نب

 00 د رباب املا لسرا 2 مل املف حبصا تح هتليل اهرظنتي لعجو .هتفلخا

 تايبالا هداهم املا

 ايتحا نمتَح نم * 8 دادز“ ىلنلاب

 أرمح نيثيعلا كتقسكل # لا ترظن نا ءاروح

 امهزنيسك ضايراعطق * اهميدح عحر ناكو
 | 109 رو راه ع امابنل تحب ناكو

 ]2 22 ابل < لع تحج اه لاخمو

 || 00 رارراتصب « ارثلا درب ايم اكو
 د

 د

2 

 اعالج كاذ نيب وأ 3 2-0 نو
 اريخ تنبحانم ةاكشب * طحا مل ىلا كافكو

 ار لآ رخألا ىل ترس < از ةلقم الآ > <

 0 لا ةفوا رص » .يوطا تحب اعف
 طياخلا قله وكي راثسدتي الا لضوملا قدس ناك لاق يبي نب ىلع ينثدح لاقةظحح 0

 لئاقلا وه سلا 0 0 هيشيال ةفلتخم هراعشاو هرن يف

 لما مظعال ركسلا بصق * قبح يميلس مظع اما
 لصبلاعرىلع كسملا بلغ * الصب اهنم تيدا اذاو

 | دشا وعاذه لوقيو ناؤرم هيلع مدي ناكو لاق ةفيزا اذهىلا فيضامث ديح "يش لك لاقول
 (|| هيفئريالو ةتبلاساونابا دعبال ناكو اهبهاذمو برعلاءالكب هبشا هبهذمو هءالكو هنم رعش ءاوتسا

 . يمبتلا 0-5 دبع نب دمحم انثدح لاق ايركز نبدمح انثدح لاق يحينب ىلع ني دمحم (انثدح) أريخ

 5 هيلعريشيو روصنملا اهف وجيب ةديسف لجل اذ لع نأ هللا دعا نب مهاربا ىلا راشب لخد لاق
 5 م يبأ ىفاطاق 0 ريطاو ةنكلا بلقف راشب فاخ مهار ١. لق الف هما يف دلهعتس قر

 اغوأو ا ا فذحو
1 

| 



 3 لاقف تيل باق أ

 يدرلا.محيتتي راحلا كللارغ 20000
 جوتم لت عمست مل 5 5

 مف ويسإ هطهر ى 8 مشت

 : ديزي نبديل ما
 هد -تالاقنأ يش :

 0 3 د
 هل تدب

 ىحرلادسارلعترادض دا

 موةيرطيفارداسي رحت حبصأف

 هليبس وقعت مالسؤلا د
 هلها نيدلا رصنتسا تح تازاق

 * ةمالس نبال كبح ايزو را

 ماع وق اموق هللا ىلا

 ةلذاج هيلع ماقيا كر
 ىدطا ىلا ةاعدلا نييمطافلا ن 0

 تاسالا نم راشب هفذح يذلا ت١ اذه ُ
 ةرانو ”يطتملا" نسا 0

 نعتساف ةروشملايارلا غلب اذا

 ةض اضع كَ .اعىروشلالمجتالو
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 درلا لثم فعامال سنلو
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 هياظعلا رهظاهرهظ عطش * ىنييح اط تدصأ ةرحاهو

 لاف ىمعالا راشب ردبف

 هاطعأو رصقاو يدح لع < يمد صافن صولا 55
 هللاو اهنعي راشب لاقف ةسّلاب تلعفام كلذ دما راشيل تلقف هيلا اهعفدف تكناز وهو ةحلا عزف

 000000 ان ندلا امدج لاق يركبملا ساسلا نادحأ (يرخأ) رانيد ةامعرأب
 نب شابع نب نمحرلا دبع نب لضفلا نب سانعلا نب نمجرلا دبع ىتثدح لاق ىلفونلا د نب ىلع

 ]| نب مهاربا جرخ مث ًاريثك اناشغي ناكف يتوخأ ىلاو ىلا ًاعطقنم راشب ناك لاق هيأ نع كر

 ” ]| ىلواملف يتو> !نم ةدع انم روصنملا سيحو انيراوت مهاربا لبق امش اذ 532 هعم جرخف هلل ادع

 ناكويدهملا نم نامأسمتلا يتوذإو انآ داده» تمدقف نسوا قلطأو ًاعصح شانلا ن أ عمبلا

 ١ دع آلا يشن ىلع ًاراشب علطأ م ل ناودشن هداصإلا نحس يف لبللا :نوتلحم اا
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 رالا اماكح ةاوس تاذب# تنعش هل ةيبط يف نإ
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 0 اذكنم عاشنا فيكعأ * يتفش تار اذا يمأب فك
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 ثم مدتحم ريغ لاقف لداملا مالغلا كيجسيأ داس الإ هنللج عماجلا دلما يف راشن
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 هش رط ىلع فقوفهلطمو هدعوذ هحدتماف سرافب وهو كم 7 ندا ىلع راشب درو لاك جاجمل
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 انيلع تلظا
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 ءامركلا لزانم يشثغتو *# يلا رئتثيح ربطلا طقسإ

 نبا بوقعي لاق واءريزو هللا ديعابأو يدهلاتحذم دقانا اهو راند فانا نإ 0
 نوره تاك نه ( ت>شنو) اذه حدم ىلع مال الأ 6 ينارطعي م الود امها 3 تّقاو 1

 قحقمشلا ابأ يطعي راشب "ناك لاق ىلع ن. لبعد نع صيشلا فا ,للانع داس لع ن ظ
 لاقف داعم ان( ةيوطلا ره هل لاقف نينس ا ترلع ضب ىف ىيفيشلا را مر ةنسلك ف

 نلاثع ىم رعأف لاق لاق قم حصضفأ تنأ ةح راع راك هل لاَقف 3 لاق يه ةيزخأ كحيوأ|

 كتوم ينتو# نأ هللاقف كورا الثل لاق كيطعأ رف لاق ال لاق ينم رعشاف لال لف اح

 اعل يورو 0



 ق.قمشلاوبأ لاقف كلادبام لَقف م لاق وه اذكه قمقمشلا 2 هل لاقف

 هيناسإ هل لوقلا يف 00 هساحم رعاشام اذأ يفا

 0 هسالع ا كا يف هتاخدا

 | || عدم ع نا هللاودار 1 لاقو هاف كليم نال اوف ةسازلا نباب لوي نأ دأ أو راحل راش

 || ساما نب دما ( نرخ ) قءقمشلا ابا اب ناييصلا كدت انه نعم ال هل لاقم , مرد ا هلا

 ||| لاق ىعمصالا ينثدح لاق لن دع ينادح لاق يذلا لالطان ندلا فدع لاقئركسلا

 1 ذاعماب اب هل لاقف ا يفاوف 000 و ا مهرد فآلا ةرشغ راشدل 0 نب ةيقع صا

 8 نودشني موعمسف ناسصب ترام نأ

 ْ هيفا © ا نعط * ةئلله هئلله

 هيف يف ىمع ا +0 قارا لأ

 | دحا(ىنربخأ) قدقمشلا ابااي ناببصلا ةيوار نكت الو هذه ذخ لاقف مهرد يتئام راشب هيلا جرخأف

 اا دمنا سايعلادرب نب راشب حت محا ا لاق يرسصبلا نابع د تل لان ياما دع وا هتدح لاق
 ا -  هوحم لاقف هحاع 0 سابع نب هللا دنع نب ىلع نبا

 دوقعم لخبلا ىف ادبا هيلقو * دود ساملا ىلع راسلا لظ

 دوه وهو اينغ هارت تح * هترمسع كنع يتخيا مير كلا

 دوس 1 ا ملع نويعلا قررت * للع هلاومأ ىلع ليخبللو

 دولا رهظي مل ةعسىلعرد_# * ملو ىللقلاىطعت ناتهركتاذا

 .ةودلا قروب مل اذا راغلا ير انف لاونال يجرت ريخب فروا

 0 وهف ارقف دمام لكف * هنئاق كعنع الو لاوالا ثب

 2 نب دابع نع نا نهد لاق ىلهملا دش نب ةريغملا يف دج لاقى رعلا اح ددحع لاق ا 01 (

 ينا لاق 0 تاقف دانعأ ا كيلعو لاَقف ذاعم انأاي كيلع مالسلا تلقف راشبب ترم لاق دانع

 د فربخأ لإق ىلع نى فربخأ رب ا ان كتم. كلذ ىلا ىنجوحأام ت تلقف كيف يأرلا نس

 يال تم ودب اذنم لأ ا لاق اراشد 0 ضصاشلا عزرا بوقعي ينأ ن 6 قاح رخلا نع نبا

 كلوش ثدح 0 ته قا نسشلا نفذ هبدشل ىف سقلا

 لالا تدلل وباسل رك و ىدل 2 (نايو اطر ريطلا بؤلق, ناك

 تاك قح تنبف نش نيش ةدشل ىف ىده لمعأ

 كا داع لل اقايسأو * انسؤر قوف عقنا راثم ناك ١

 رح ل 5 يرغلا روصنم ينحملا انهيذحلا دقو ىح ( لاق )

 7 عرمشلا ةيورذملاو كنيبح الا * رثالو مشل عقنلا نم مآ ليل

 8 هنم عضل و راش رعش ىلع نءطي ىلصوملا قحفدا ناك لاق ىنأ ينادح لاق ىلع نب ىحي ) قرح (

 | كر سلا اد لرخا اننف اضم هسس هي عيال فلتخ همالك نأ رك ذبو



 هيتاعتال يذلا قلت مل كّمدص * ايتاعمرومالا لك يف تنكحاذا
 4. _تاجمو ل بنذ فراقم 0 هناق كاخأ لص 00 نكبف ! : 3

 هيراش كرم وفصل نناثلا ياو تعيط د ىذقلا لكار انصب رشا تنال

 مواحلا ادهو ى نب ىلع. ( لاق ) رمهأم ةءلان لش فيفخ تايبالا ا ّق نوح نب ني 1

 0 ينثملا 0 2 ةديسع 1 رح قدحسأ ل لاَقف هيف وثحالو رعشلا نم مالك هقوذ نسل وى

 ةعيبض ينب نم امر اميل هروشلا اماع ناكو 0 ملإ تاحالا هذه ا يس أ ةراما كا

 هللاو بذك لاقف س.اتمالا 1 ما هربخأ الييش ناراشتبل لاق هلأ ةديطواا 000 سيلفأ هل

 حدمدقو راثشب قدص دقو ًافلأ نيعبر ا هيلع ىناطع ف ةريص نب هب ت>دم دقلو يرش دع

 أمف لاقو ة هريبه نب ةديضقلا هذه

 هبدان ماق دق كادحضلاب كناك #2 0 قارعلاب لهاصت ادور ا

 هيرو خ تاج رسل حاتلوقو د احشلا هءود نمو ناورا راح /

 هب زاح نم ئدرابا افاسأب د انياب ايانملا م 1 هبا ل

 هبقارتال هاظ يف انيقار ود اطحعدل ىدقلا تح اذا اك

 هبراذم ءامدلا قستست ا ني فقدم لك روج هل انكر

 ةديصقلا د 0 راك لوق ن 5 قرض قحسال ت تلق

 هبهالدقوت مك نم فصلا ىلا د يلا رصتعاو نا ىلو املاف

 هبضان ةزرما لاثما لآلا نم «يستكاو قئاقؤلا تاس

 تاقفال لاق 1 نملسلا 1 نتالاو 1 ا 0 00 00 0 0 |
 فكو ةصاخ تاينالا كلت ةقرسل راشب دصق فكف رماثلا رئاسب هيبشو ةدوزلا ا ف ل

 راش معو د ةاورلا ىوردقو ليوطرصعب هليقوهو ءا رعشلا نيد ؛ نم هدحو هلم ةقرسلاب هصخأأ ١

 سلتا ثنا فيحأو ايمالساالو ايلهاح طقارعش قرس ا راش ىلع رثمي ملو ينال كلذ نا[ ْ

 لاق يعاز .آلا رع ن مشاه رب 2 م قا دقو يش كلذ ددرب قا م رعش  ضعن يق فرعي || 1 |

 ا اراشب نأ ةديبع نأ ن عااد ناسغوبأ ان انثدح || 3

 هساعتال يذلا :قلت م كقبدص # .اناعم رومالا لك يف كنق اذا ْ

 لاقاراشب كلذب تر سماتمال اذه لاقف يعيبضلا ةورع ن ليسا دقن و لاق تايبالارك ذ ذدأ]
0 
١ 

 ىح 0 0 افلأ نفر الع قاطعاو ةدصقلا هذه ة هرجع اه نبا تدحدم دقلا لب هللاو باكل

 ا داوو نه هو ناكو يزورأملا مهارب 2 50 0 لاق يدوهه» لإ 1 انثدح لاق يلع نأ



 9 000 00 هب 2 رع ا هل ساجو نينعلأ اذ ني 0 0 سماع

 : 0 9 : هبدأت ماق دق كاحذلاب كاناك د اندامح قرع ءأاب لداصت ا

 ” | ردو ني زاارم ًاينبس ايرلا وذ لاقت اخ داغاق ةادبلا هدامتماف ءاندتساف كذبنومألا لءافق
 1 تم وتفال اولاقف ران ١ دلو نم ىتب لح لاس قارعلا ىلا نيزعلا وذ راص انف لجأ لاق قارعلا
 3 دحأ ناكو اص نب 3 أ رجا لاق ىنأ اولا لا انتا ) ريك مط ص ناك دق أ

 5 هناوخا نم ةعامج 4 اع حاشتساف هنأ ورو هدمالت ن 7 0 هرب ىلع طا بذغ لاق ءايدالا

 0 ني يف الا كاشيسأم اولق املس الا ةيضق 9 هينا مذ لاق هرم ىف واخ

 18 0 0 ل“ هو 50 ليقف 2 هيلا ما اذه وهاه ا ثريا ود 31 لاف انا هنع يذر

 لوغب 0 5 30 بأي لاق ا كامن رح 0 اني

 3 رول ل هللا زاقو ع اع تام ساثلا قار نم
 0 اطاختايف دعوا 2 تانعدق يت حلا يناعم دَح ام لاق هسش ىنمي كلذ كو كح رد لاق

 عرضتبلاز اق لاق ادا دان 2 ,ًال رعت نهذيو لو ىور, قد يي ذاع 0 ا ًالمافلا

 م دا كوه هد دقأأ هدهيفو هع يدر 28 موقلا هل عمشل و هيلا

 : جمدو م لأ شعل 6 2 ان و قاامنيقات ت 5

 : عسسسس و
 3 ش جع ىتالملا ليسو . 0 1 د 01 نا 0 1 حال

 .' جرح ةلبق يف الو ىقالآلا فام * مط ت تاق اننقالت مارح اولاق

 جوللا كنافلا تا.يطلاب زافو د هتحاح رفظي 1 0 5 ند

 ْ جاتمت ىهدلا يدا ؤذ يناع رشو * ىنقرافبام اه هللا ىلإ اوكشا

 دالخ. نب دمح | امدح لاق يزئءلا ليلع نب نسا انمدح لاق يفريصلا نارمع نب دمع ( انربخا)

 3 له رج راش كرف ىسمالا تدقلا لاق

 3 كاذ مط ماد قح ا« ماك رععم قاعدو

 قفالادسدق ضرا ءلايفرش 3 مهطاغن كلو مارد نو ءارسدل

 3 8 0 نوره باتك ن ت1 نقلا ف نقلا ديعلا اذه ىلع ىلو لاقف ىعوصالا ظاتغاف

 لاق كلاح نب سابع ىف 0 لاق 6 ا ىلع يف لح لاق ى 2
 2 .الهأن 4 دحاو ع ني

 ي ١
7/ 

 ا 0 0 راع لاق الو ةيدالا دوش تب 5 ا لدحر غ راجل اب |او ا نأ تح

 - هلصا 6 هأ نيمالا وه دّتثو لوعفم نا لعاف ني نعمل 002 هلوق 60



 كنس نأب كل نمو ا نس 2 كلوق امأ هل تلاقف نان لإ ذوسا 0س نأ ةاز

 نمت ت>سنو )5 8 أ هده ريغ طق ع لوش راش 53 ممسلا يف كلوق .ندح 5

 نابع لكس والا نامع وبأ ىل لاق لاق ةيلك نب ا د لاق يدهم إو ىلع ينادح (

 ىيثادح لاقى مع (قرعأ ( ركب نيريشع تنيوسم بارشو نم ماعم اقف“ كدحب نأ يلا عاتم“

 دنع ينثدح لاق ىهاط 1 ْن 1 ىنثدح لاق ىلع نب نسا“ انبخأو 0 ١ نإ هللا

 0 ع تافرظتملا ءاينلا ناك لت ةطط اص نع ةبون 7 ىينتتدحب كق دعس نأ ل١ ١

 هلق 000 00 ةأسحا م الك عمسف هرعش نم ن- --- هدتع نءمتحف .نيءوي ةعح كف راشن' أ

 رغتف لاى عءأ تادف 75 نى كف ىو هلوسرل تلاقف هلداوت نأ الأن“ اهناروأأ

 ل للم كاس اظن "شد ىال ئرعشا تءلف كف يل ظح الف بولا حبب 3 0 ياا

 اط لقف اهلا دع هل لاَقِف ةلاسرلا لوسرلا 2 ةيطاخما يف هب 0

 تاو ربغ نس د مهرايآ لع لطف هلعرا

 باحس موب كش نذؤملا لعف * عاق ةريشع ثال” دع هاقلت

 باح ةل>دب كلم ىلا تلمح * ا 1ك ةماه: نأآكو : ا

 ينام .ثلاىلعالادبعنب 0 ل ) لاق نافه 5 [تدح لإ ميطا نا طاص 9 قربخأ 1 1

 تلا اذه هك 10 ناوى لاق 0 هى نعاأ :

 ت5
0001 

 اوال نم تءصلب تجرخ * انل يدوج اط تلق .اّاو
 لعل كاف هللاضف كلقع يف انا ادا لاق تتحصل ل اغنام انأب كءادق هللا قش

 دفو لاق انيانع] رضع ى 0 ىحب نإ ىلع نب نوره تانك“ 0( 0

 هددنأف سراف ىلع وهو كمرب نب دلاخ ىلل داعب |[ 1
 داوح تنأو فاع ىف ىو * ةمذب كيلا طبخأ م دلخأ

 داع ١ تيلاف 5 اميياف 4 ناس دخلا ورعان 37

 دادس ىلع ترضي م ا ناو * خاب اعغرفأ ينطعت ناف

 دالب . نيلخاتلا .نكوراب كاتو عيشم ياقو فرح لعيناكر

 داوس يلع ىزابلا عم تجرح امك ل 1

 -- كح 2

 2نف

 ١ هيلع

 ا ل ل رك ل[ نري

 و ديالا“ رع /
 ا 07 هي 12504

 هلاهش نع 0 هَنيقرع اي عضوف ساك أ ةعبرأ قا راكد فالا 0 دلاخ اعدف لق أ[

 لقتسا لاق مث ساك ألا نسل داعحلا لمتسا لع دام اأن لاقوة رخآو هيدي نيب حاد ا

 نب دمج لاق لاق ةمش نب رمع اثدح لاق يلوملا رصن 00 نسا )0 يأ او

 هداك ةريصقل ار ا مئيطا ىلع تاخد لاق راشنإ يف

 رورسلاو ةدعحرلاو كدع ع ريمالا ايان

 تفرصن | يت >- نحل رب ف هنف انهاردن 0 1 5 2 اذه نإ لوب هتعمسف |

| 

 لحرفتو لاقماللس نب دمم نع ليععا نع ىدف اند لا ا نب م ينربخأ 0 هنا

 ( كد ندا 1



 500 00 01 6 يا ا 0 ا ب ا ل ير ا تال ا ا
 22و 4 1 0 3 14 5 , 3 - ّ ١

 7 7 0 ع جاي : . >5 18 4 هد م 8

 3 موعدل 0 34 لأ دق راشبإب هل لاقف راش ىلع ا 1 لا فيررش ديز يب نم

0 ايفو رعم الو عرفلا كك ١و ريغ مو ءالوولا كرو مبلودأ ىلا ع عوجرلا 2 مهغرو اثم ءافحأالا ىلا
 

 ضرالايف امو راربألا زا نم 5 يعرفلو بهذلا ن“ م ا هللاو راشب هل لاقف لصالا

 0  كدعوم , 6 ,نفاريع مالك ك مالك باو لجأ نأ 0 ولو هيف هل كَ 0 دوب تاك

 3 0 جرف ١ . ماقف 0 رملا ةعش .رضخ راش نأ مث ودي وهو هلزنم ىلا لحرلا 06 رق دب ملا 0

 دشن, لدحر اذاف ديرملا ديرب دغلا

 : رفز ىل.ةعلا رب ا ىلا عايض * لا لنا ىدولا لعديبك

 دبرأا لخدي و هروف نم هلزع٠ ىلا عج رف كنف راثمأ اذه هل ليقف تلا اذه لق ن< لاثف

 يصوةدصقلا هذه يف سنوي اموي لحر دشن ماللس نب 1 تام يي

 روطم نيرغصالا يف الو مولح * مهراك يفاف ديز ينب تولب

 مسه ارتحل لقو ديز يد 3

 يدئاصق نأ تالليولا 31

 ةيحود نوقييألا وم 0

 مهدادع 2 ايزلا دالوأ نوفل

 هيا لشد هاد نكاوا رام اذا

 ةراعد 0 مف نكد اوقراف وأو

 رقوت ةأرس مهف نكي ملنأو *

 1 روغمو دمحم اك قعاوص

 رئؤي رياو ريسخلا نوراؤي.الو
 رك 007 ةدع نه مدخ

 رخفمم لا فنانو 0 ةفع نيقحاملا“ اورقن دقل

 هز تاوملا باوبا ليدانق # اهتاقل نودو يئاعسم نوديرب

 0 50 |[ ءاجح نر راوق -# برع لاق اك ديز ينب ىف لقف

 هيفس بر لاَتذ نالف 3 مولع ناطيشلا اذه جيه نم ك.سح كنسح د يذلل سنوي لاقف

 د

 نإ

 ان

 نإ

 ان

 ل

 د

 نب

 نب هللا دبع ينئدج. لاق هنورهم ن نأ امدح لاق يح( نرجا) (ظغأ رش ههوقل كيك دف موق

 لاق لاق جاححلا وأ صهاط 3 رضنلا يف :"دح لاق يرصبل دع يدع ىنادح لاق لاله نب رسل

 10 ام> هنأ ال لاق هدنع انعمت>| املف ةلها يثعأو در# داي اعدو ِس نب ةمقع يناعد راشب

 هحرخا مو رغم كلان م هور > اف نينذأ الاب 00 و بلطي راما بهذ سأ انلا هلثع ع » ةحرابلا

 م ريمألا هللا أ انلعأ دا لاقف هام مكلك 0 اولعش ١ ناو مرد كالا هد هإف

 هللا 3 ماكشنال كلام ةبقع هل لاقف ا 50 راشبو لاق نبع ريتا انلحأ يذعالا لاقو

 لاَقذ لق لاقف 1 ناف يش ينرضح دق ريمالا هللا حاصأ لاذ كابلق

 نيقلا نب دست رواجو # نيبلا لج اعيماسإ طش

 نيفصن قثش اهل تداك * ةنر اهل سفنلا تنرو

 نيشلا قاع هيلع ىثخأ #* هرك ةىمشأالن دة

 .نيفلا كتلبقل ًانيع # قل ”اال كاقلأ ول هللاو

 م |

* 

 د -
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 ندا عايل افلح * هبت غارف ىئيد اهتنلاط

 نينداب 2 ؛ ايرق نب ايلاطا دغ ريعلاكت رصف 1

 لاق يدهم نب ىلع انسدح ىبح نإ ىلع نب نوره باتك ن ه1( تحس ): ةزئاخلاب راش قر

 0 د6 نبأ لاق لاق ىنقثلا ار نامع ى :دح لاق .يفوكلا ةطع نب هللا دنع ىثدح

 2ك ةحاصقو نادت مف نكو نالايع س ف تاع نم موف ةرصبلا يما ف لَو يا ْ

 ةمعم نداحن مه واس ناكو هنومظعل و كلذل هنواحبق اسق 8 حدع ى لا هدراقعا مهدشنيو |

 عمسأف عض مولا كلذ اا 0 تك هبا نادعسعل 5 لزغلا يف راع نكد هيلا نادخو

 دق موقلا نأ تملعأ ذاعم ابأاب هل تاقف راشب ىلا تحف. اواححرا دق مهاذاف اموي مهتاف معو هلم ا

 #0 مايأب كلذ دعب ناكح اء او تدضعمو تعا تالا تولع دق 7 معا تاقف ال لاق اولحترا ||

 نودشني سانلا |
 نانلا قرت>او عمدلا ضافف 3 نانآ 0 قارشب اعد

 نانسا يدو يناقم ّق اط د يلقب : تحعقو ةرارش ناك

 ناخد اط جاه فيصلا حاير د ءاع تدشأ 3 500 اذا : |

 2 له تلقف نؤلا باىغ ىنذ لاق كلا قدا ذاعمابإاب  تاقف هني راشيل ا تملعف ||

 نه ) نيل كت 4 دّدف كناغل ضمأ 3 دبز ال نأ هللا 0 تاآةف ال لاق اذه ريغ 1

 تك دام ي ىنادح لاق قزاعملا يذ رزوبالا كيعس لإ ىد يو لاق ىدوهم ب ىلع يي هاتك |

 ناماس نإ رفعح واش دعنا لاقهسأ د نع كذعال ّ

 |[ كعل نأ ا 5 نب امإو نوقحال اناف يلقأ

 ادحدي بأ ال لاما يتلو 3 ” مح نب ا رعالاو الا تك 1

 هللاو لاف يماسم ريغ تيماس دقل لاقف ةنلا يف راي طلا لاق رفمح نبا ن* + رفعح هل اتا

 ريكا ي دنع ١ ناو لي اهلا د و ىاو 0 ةلق ٠ 0535 نسأل نك علا 5 نع يندمتبام |[

 هعف دق 0 هلاعد 5 * تاس 0 دقلرفهح هل لاَقف رودبلا 2 نأ كلع ع داح ن م ىلع امد[ 1 :

 ناماس نع يزال: دسم نت عا ينددح لاق يدوم نأ لع دش 5 ل

 عاش !!عبضإ نا ملؤملا ءاحطأ تدحوىلا لاف ءاحطأ ريثكل كن كي اراشمل 0 و لاق ىوللا ناماسنا |[ ا

 قاامألاو رقفلل كك سلق حدملا ىلع مائالا صد ٍِق 2 نا أ ندا نم دار 1 ند»و عئارلا عبللا نوم َ

 يأ ء دافد < قناح غوبأ اند > لاقىعاز طا دم نب مشاه ) 2 ( لست فاخبأ اطل

 ا

 تأ واه لوش ناكَف قع وهو راشب هل دلوو نئطتاب اقذاح انايط راَش وا ناك لاق ةديبعا

 تعملو مهرديتئام تعمج يتح لوحلا لاحاف مهرد يدنع امو ىلدلو دقلو 5 مظعأ ادولوم :

 ناكونيباصق اناكو دقي رح اللورش اهدحأل لاقي ناوحأ راشما ناكو رعشلاراشب لات ىح دا

 ىسفنب تمربت دق تك يلا مهلل لوقي ناكف سانلاب امريّتم ردصلا قرض 6ك ىلع امم ارابراشب 3

 اصيقذختاف اهحير نونتنيو امود>سوف هباش نوريعتس هنو>ا ناكو مم ىطنارأف مهللا اعيمح سانلابو

22222 



 : رئأف كك ا اذاف 1 ريغل | موذخأي .اوئكت هبا نم ايوب يال نأ فلحو ناجح هل

 ' || سائلاىلا جرخ صالا هابعأ اذاف .ادمسق لا هجونأ اهو نم رد اذا لوقف هةحئار
 . || لوقيناكو لاقمحرلا ةلص ةرمث ذه لوقف ذاعمإبأب اذهام هللاقيف اهخسوو اهنتنىلع بايثلا كلت يف
 .برضت؟ لق: همأ هما تناكف اديدثاب رض هب ريضيف هوكشف هامل اًواح اموق ان را عوق

 ,راشب هعمسف ىلا هن هنوأ كثف سان الرد رتدكلوهجرال قا هللاو ىلإ لوقيف همحر امأربر مضلا ىبصلا اذه

 ,كتبتغأ امال ناناو سملالوة وه كيلا ينم هن وكشب ىذلا اذه نا تيألي هل اقف هن عمطف

 هاوكش هودواع املف جرح يمحالا ىلع سيل كوي 7 نسل مط لقف كيلا ىنوكش ناف نار

 نال قرح 0 طمع امور دقق نواوشب 0 اوفرصناف راشب هلاقام درب مط لاق

 ارضع ىادخ لاق ىز ركلا نامعن دم ىتدخ لاق قرم ن مساقلا نب دم ينئثدح لاق ىلع نبا

 اميسام يردن 5 تئشام امه دخ 1 لَقُف رايد اخاه هيدن نانو لمحالا 00 تلا لاق ءارعشلا
 ع

 كالذورانيد قئام كيلا عئدأ 3 تلا يأ لاق منت لقف راشب تنأ ل ف ينءاح لاق ال تاق

 1 للود تحس نف 0 نأ ةيلعيف ىلا فل م اهنياكف املا تنحي دار تقشعيفا

 احرح نأو هلظنت لوق * اخ ف كد ال

 0 اسحب دع نكي سمصلاو * ةرسايم ىلا ءاسنلا رسع

 لاق متاح ينأ نع 0001 00 لالارع ا قرجأ)) حاجات: تقلب حا مزالف اهلا تدسن
 هلوق ىف راشبإ لع نعط نيحالا ناك

 ريم لع 0 را 0 رطا ةم نعرصتا ناآلاف
 هز ةموس لط يف اع توطب * اعرف مالثلا ىنهت ىلزنلا ىلع هاآوق ىفو

 ةئيفس 0 هاوق يفو

 َّى 0 نه موقلاسؤشن تبر #* اهب رو روحتلا نان“ نعال

 لع ليو لاف اراشب كلذ عاف :(١)نائمو نوب يس موىلعف لّزءلاو لح ولا نم عم م لاقو

 ليقف عزجو كف ش تحال ( كاد 0 هاباو يتوعد نيراصقلا تو يف ةحاصقاا تك ىم نيراصقلا

 اوبذكف ناش ل هباحصأ ى ىف الا راثإ نال ف تَفِقو دقو اال لاك لاق ةلكبف هل

 كلذدعب شفخالا ناكف 0 00 هتيهودق لاَقذ هوحبممال نأ ها هضرع هنم وهوتساو هنع

 هبوسس نأ هغلب أ متاح قاريغ ناقو لاق اذهل دعب هركاذ نع تكفا هغلع ا د هد تح

 هو>مم لاقف شفخالا ال هيلع فرحالا هذه باع

 ةياكامو يعتش نع 3 * يذلاام ةيسرافلا نبااي هيو.س ا

 دو يطعت نيرصملا كمأو *. يءاسم .يف ارداش ىغت تلظ ان

 نس رعش نم ادهاش هل دحوو هنع باح 0 ىبب نع ليس اذا اكو كالذ دنا هيوييس هاق وتو لاق

 يزتملا ليلع نب نسما ىنثدح لاق ىفريصلا نار نب دم ( ينربخأ ) هرششلاف افكتسا هب جتحا

 ها ناوناو نان هعمج شوماقلا يف لاق ع هعامس مدع )١(



 (مسلا

 ينودش ىبد ل ل يولع راق ناك لاق فود:م نب ديوان 0 دع

 كنا كلهأن دا هلاولاقو راشب ليقع تناعّتساف نورخ افتي نواز .ال اوناكف نيل

 0 نورذاغتي منهو مهنلع جرش انعأف انروحح يف تيب رو

 راد رسام تب ”نسفاحت رو ظهر سشسودس ىنب 4

 راغصلا نم ءاسفنملا رخو *# اهتز ءاحفلا 0 0

 متدواع 5 ا اذه لاَ 2 هللاب ذ ذوعأ 0 هاب كلو انلام اوا يو ا باو

 ده ىنثدح ف هيورهم نبا ادح لاق ىلع نب نسا ( يبرم ,>أ ) اهودواعإ ل ليف ف

 يحفل اذه نوعدب دزالا نم بدحعلا يودلنلا سنوب باق لاق مالاس نب دقع نع لختا| نا[

 ا ّْ
 ابر هن وعدي, يذلا دزالا محداب الأ 5

 لسا دعا ع ةيوروم لأ ىردح لاقأ رص[ ا ) هنطب قتفي ن

 لاقف اذه نم همالك عمسو هعم لحرل لاتف موق هعمو راشبب راشيل خ نإ م لاق مالس نب عا

 لاق. نسل( نرش لل ل نافذ تاع تققاو اف ل هباحأ نأ دهشأ لاق 0-5 ناأإ

 ني ل ع ا 0 بوعي نب لضفلا ينثدح لاق مساقلا نب دمع انئدح ْ

 هلو يف تاغف 3 راشبو

 4 3 م 1 اذاو * 0 دقا 4 فياخلا أ

 ةتكيانو نع كين ايلا صخرر تدل

 ةتيدق ”ةيرا هبوب [س كيا ا
 هّتبوط دقو بايشلاب وت 00 ع :

 راشب نع ةماكلا هذه ىور دقو رشا ةروس نم نسحأ هللا دع انأاب هللاو اذه لاقو راش برطف' ' 2

 رعشلامامتو تايبالا هذه يف ءانغلارشلا ةروس نم قمح هلو ىف لاق هنا هئعلاقف هنرك اذ نه ديغ | ا

 هتيرتشا "دعا العاافاو 3 ىدعلا ىلع لطملا انو

 ها امو ءايحلا نأ 0 ىف ُّق 5

 * ىلا تدي 0 و هنو تودغ اذا ب

 هتماق 0 هلع تريصف * هنود ة ا ْ

 يدبللا نأ هربخأ حاولا نأ ىرجاو تانالا هيف اطل 2 مشاه فاد ودب يندشنأو | 3

 دحأ نب ليلخلا ناكو لاق تاببالا هذه لاقف تدسدلا نم 6 لوَش د لزغلا.نع ًاراشب

 ن دمج رع ناع 3 ةاقد سدح لاق د نإ مئاه(ىنربخأ ) ام بحبو 0-2 اهدشني

 ةينباي ريمالا كلذك لاق مهفرعت الو سانلا كف رعي كلام تب اي راشبا راشب تنب تلاق لاق جاجحلا |
 هللاد.ع لاق لاقيزئادملا نع زار 1 |ثرانب دمحأ انثدح لاق يزارلا دمم نب هللا دبع ( ا (

 تاع ادع تيرشإ وأو 00 ءاتخحالانباي *يشيقارواحت دقوريضالا ىنال ًاموب ىلهابلا روسمت نأ |



 كب سم نإ ديزي وحم ناش لاَقف 00 أسق 0 ناك هريس 0 م

 اف لاقو هريغف شيع بيطام رفعدح اا لاق ناك اع و ْ

 | فخ ما اه راك هيرب ءاملاو علب |
 260 6226ئ6ْتاب6يئ106266ْئئ5ا5ئش 225222262252522 يي ل

 هع و 0 تنكل 'يردأو كاوا هللأو ريضنلا |وبأ هل لاقف تايم ريح ناكل 4 :ةتعأو مهرد

 اراشب 7 لاقف 00 تصدق 0
 ا 6-0 0 2 زا ةعاش 0 تع

 | ١ 0 0

 3 ا 0000 2 0 00 نوره تا 0 1 0 ( هلك اذه ة ةمرا اصملا ن

 َ هنوسفيدومال م 2 نأ ا كب سم ن ١ ديزي كل دادغب راشب درو لاق عاب .1ا| كا م 0

 3 0 راما .أو هاقابإ 3 ريسغ نه يدبمال ه رك ذفراشب ربخ هغابف 0-0 نب حور درو ع اربشأ

 0 ةنقو ادبغ 0 بهوو مهردفالا 6 رمدنعلا هلصوف هب ه4ح دم ا روش 9 7 ىدمملا كا لذ دف

 01 ىىح هفوردع # ينرغ ةح ديحلاب اًيقتلا املو

 (1)نيالا روي ءايصلازذب م رح ينغ

 000 ا افا دوور ةقو ”يرشعق دس يناج
 قوس ةفيلخلا دنع هنود انل * ايلاخ دهشلا 1 كيرلا مق

 قيصل نوعيطال مراكم *« اهنا ةثا ن أي مق تدقر :

 قياح تيش يح ساروادوح # يركذا 2 يدق تابأ
 لا 0-6 ١ ناك لاق ىعمصالا انثدح لاق يثايرلا انثدح لاق يعازخلا دمم نب مشاه ( 10

 ٠ فاخو لق يف يح هيلا ا هياعريشيو هض ع 2 ةخ دف .ةذ صقب نسحلا ن ؛ هللا دنع نب معا ١

 3 داق رمل ينال ةروثملاو حدملاو 0-0 1 لع أمف ضيرحتلا لعح واهلقف رمشت 0 راش

 ماس لياقامع ملاسالو * مئادب شيع ببطام | 1

 *  نيتساف ةحصتلا [رلا غاب اذا

 * هضاضغكءلعيروشلا لع الو

 00 ل رملا 0 0 د نكتالو بيضا ان وطا لحو

 مئاقب دي وب مل فيس ريخ امو * اهتحالفلا كما فكر يخامو

 ملاظملا لوبق نمريذ برحلاابش #* ةمالظالا طعت مل اذأ براحو

 متاكريغأس عا ىروشلا وشن الو *

 مراكملا ريسغب ايلملا غابت الو
 مئازعلاب زفت مل يندا تنك ناو *

 ملاع لثم ىمعلا ىلح الو بيرا

 هسف برقملا يبرةلاىلع نار

 ىلا مطا درطتستال كناف

 اليةمموقلا كرهادرف تنكاذا

 ع ل ماوقالا عرش امو

 ءاودلا ر>وبو مقلا يف رحو» ءاودلا روحولا سوماقلا ىف لاق ىتسي يا نبالأ ر>وب يد 6



 لاق قر 0 اج لاق 0 0 0 )رع 3 2 ل 0 3 0 لا

 نع نس
 اخاط هب حمرلا تبهول # لحان يتف مسج يت ةاح ىف 5 0

 آلا اع كلهأ يتلا حايرلا هللا ثعبول نأ رد هللاو بذكلا اذه ىلع كلما تلق[:

 ٠ رحامإلل | ١ ةفوكلال هأاي لاقف ةفوكلا لهانم تلق تنا نيأ1نم راشي لاف كحت روم ل ||

 نب ةيفاع ينثدح لاق ىلع نب نوره تاتنا ه1( تلا ا مكتقمو مكلقت نوعد ! تأ

 : لا كت هشادص ناكو ًاكش ناجول دبع مف نم م يبعمسملا صاع ن ؛ يدل ما لاق ب

 ننشلا كيربأ الو * ملا ---ك تنام : ٠

 ندخل نمتلبقأ نبأ ن هج (تابالا هيلكس 00
 ىخمام ىلع 6 10 نأ هللا كدشنأف انيلع داعم انأاب تلو :

 ياك رامبل تلق لاق يل قيدص ينبت لتااسأ س عدت نما تحولا[

1 
1 

3 

2 

 ىنغملاهب ىغ توص لوأ ناكف سرع يف [

 باول بهم ا أو #* ترد اذاكامثلا ير يحاص يوه 00 ١

 تيط ةددعا نم اف فوسيعاتت يمن نيح اهلا الا كاذ امو ١

 | نع يف انيدخ لاق يلع نب يبحي ( اريح أ ةمايقلا وب - نسحأ هللاو رمدقي بر[

 0 00 نش ث هطعب ل ىدبملا راش حدم لاق يدسألا رفعح يأ نعبيش تال

 يف بذكت انكلو دحأ ىلع هفر شخ مل ىهدلا يف لبق ة ول ًارعش هيف تلق دقل هللاو لاقف كرعش ||

 هم

 3 2 1 كوس 30 ديع ع لاق يم ( ينرخأ ) لع لسالايف باكا

 5 0 كلذ غلب ملف هددجتو |[

 كا هوا نعو * 1 3 قددهع

 5 و

 ااا عطقم.ال 1 رفص آل ند : 2

 اياقهردسام كذا © ولع نارا 0 0
 أ لكانت احور كلذ غلبفلاق ىلاظلا ورمعل نيتبلا نيذه ىوري نم سائلا نمو دعس يأ نب لاق ا

 || اراب كلذ غلبف ةفيلخلا يدب نيب ولو فيسلاب ةبرض ةئيرخاال هيلع ىنبع تعقو نا 4 ةقدص ىلام |]

 || هبذاعو ه0 ةصشإ هريذاق تقولا اذهىف كب ءاحام 4 لاَدف ىدمملا ىلع 0 ىَح هروث نم ماقف |!"

 نظف مرا لزم ناكو هرجاشلا ُّى هيلا لسراف ةعانلا هرض# ن* 0 0 هحو ريصلاب لاَقف و 7
 5 ا

 أ لقن نيئمؤملا ا كدمع انأدل لايف يحال و اكلنا تئعل يفا 1 لاق ةيالول يد أ أو دل ا



 3 0 0 : 5 2 للا 11 ا كل م ل
 يااهل لا لا

 5 6 هأ داق ا هاياو ا 50 لاق سوم نع ه سمعا ف ةيمل يفاف راك يوس' تئشام

 1 فلا 0 4ومد ىلع ةبرض هب رمل نألع اوةفتاف ءابقفلاو ةاضقلا رضحاف نيئمؤملا ربها ى عل
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 ْ 5 ءوأ لاق هضرعب ةبرض هيرضف هفيس حور لكباودنلاو هح رذاذ شيلا ءارو راشد ناكو هلامد
 ج1 77

 ْ .١ ليتل ) هد كيضوت تيك و ةضر عل 3 اعاو اذه كليو هل لاقو يدمملا كح

 3 نبماهنها نب ناهاس راشب حدم لاق ةديع وبأ انثدحن لاق ةبش نب رم انادح لاق رصن نب ٍبيح 2 8 0
 1 هف هلوق هدشناف هيلا جرخو 3 رجب امقم ناكو كلملا دبع

 "عب فوسو ونلانأترعشامو * 0 ير رداع لوط لعل
 00000000 0 و امو احن * تانذاتيز قاتامزاتاىرب

 00 ناساو © الحر دبج نيح ىلشللانو
 1 علو نءواش كلذو * ةعيش ريغ يف نارخب ىلا .داغأ
 00 نباءاروسيلو * ينغلا باط ينتفاك اهل تاقف

 لاعذءانحوو(١)يفالعرول و # هقيسدح هيعس نم ف نك

 تبعصم وب وك راممىوصلات ان * اهبيرهياعرادترغوتسا اذا

 برضب ءاح نملاحرااوكروزب # ىلئاسو تافرادورملا ىدعف

 بقعت رجا وهلا ريس نمناماس * 5 0 ينغبتست نأ كالعل

 بكوك نوف سيل رودب هت * .يمتنا اذا ةانقلا يعاشه نأ

 نيش اند نع الا فرصتق + هلخ قيل امو. تدفق امو

 لاق اضغ٠ هنع فرصناو اهضري مف ل لج ناكر رد فال شخ ناماس هلصوف

 ا يدع ودلا رغو «يدنلانعنيدبلا ضيقتمرسمانا
 نامدنا عنم لييقملا جلم * ًالعاسم ماثالا ىلع حورأ دقلف
 ناسل طرففاخيويدبب يدنت * ةدوم ةريشع شع لظ يف

 نارح نم لع ريمالا ذإو * عواطم بابشلا ىنيخ نامزا

 ناحرملا تلك اهيلع تقرب * ادب اذا قارعلا ةيوحاب مر

 اال 6 احذر كضويو 2 يذقلا مك يتاقمةدعن لك اذ
 نأو سم ينب نم كئادل 0-1 #* ميم تناو يوه نه برقلف

 م6 هراختفاو اس هحدأا همدقبو اراشإ مظعي ناكوا صوو ةريمه نبا هرب قارعلا ىلا ع حر اماف

 00 || هش نبارمح امدخ لاك رعت ' نب تح ( رع ( ةناَش مظع ناسا رت 1 ةلود 1 املف

 " ]| ناتسبلا ىف هيلع لخدف ةفاصرلاب يدهملا ىلع ىمعالا راشب مدق لاق جاحلا نب دمم ينثدح لاق

 ةقانلا باعذلا وةديدشلا ةقانلاءانحولاو ةيفالعلا لاحرلا يك هنلإ راوط ب باتكك فالع 00

 سوماق هأ ةعييرمملا

 هددت“ اين ا

 ”نباؤمب 0
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 ا

 ع : و ص

 اماتحمو اغار ءىجأ مو «# رش هتثح | 0

 اطخ اذا هلا ا و هيف فه طع مشالا لا

 ايهنم ناحيرلا ءام مشي * 5 يدنلا ىفدالعن مثت ظ

 ىيشتأأ: نع ماهو هن لك ىف ةتاقو هلا لعح و لع ىلع هلحو هاسكو مهرد فال ة ةسخ ءاطع

 هدقْلااف هياع لخدف ةثلاثلا ةنسلا يف هي هيلع مدقف
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 يرق ىلع تاصل يربق تدهشولو

 ريحان نسل انني اديع كار

 ىرطفاهب ناكل وأ اهاق تلقل
 رقو ىعأر وو دادز لاب انآ 0
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 انرضح لاق هباعكأ ضع نع مالس نب دمت نع تملا ليعمسأ نب يدع انثدح لاق يعاز عا 0 َ

 تفتلا مث 3 عت كلذ ىنغي اف هيلسنو هيزدن انلعجو ًاريدش اعز> هياع عرش يفوت راشيل نا ة ةراجلا 0

 هبا ةداوسإ ىرختذقو كوقي ثرح مر 0 | ائلا
 ىلاشأتفراف بقوءاردا 5 مطتاقف رجا نم كيف اراك ا

 ىلايلا ةمرلا مظعك ترص نيحو 0 رع 6

 نكلاهلا اب رآلا قوق سيم ران م يتاقم ولحم ةداوس قعر

 لاوعم لمرلاب ةحنا بز ان نرد يقل '

 راشب لوق قد ملا دشنأ اللاق طقر الا دالخ- ىنثدح لاق ةيشنب رماد لقد ت0 ) يخل : ١

 احرح ناو .هظلنت لوق * 0 نع كتشش ُ ها

 اسمعام دن نكع :سضلاو * ةرسايم ىلإ ءاسنلا ريع 1
 دعنا هل لاقف نام نب ورم هل لاقي هل قيدصل 2 احم رضح 8 اد لع هلوق ن 5 . يدل .نأ ١
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 ناهس نب ورمعاب تنأ مثئانأ * هل تاقف انقوش تاه لئاقو

 السدو رحب نءنيفيلملا يفو *« رضءيف عاش دق ام تحمس امأ
 نايصعب ىتثت نأ كانإ كابإ * ةيراجب بسنتال ةفيلخلا لاق

 ىنأ نب ناورم لاق لاق ىنئادملا و نب ناماس انثدح لاق قارولا نيسحلا نب يسع ( 3 (

 ّ اس مدقت اج ام ىل لات | يف تترحناو ىل هديصف !راثنا تدين ف ةرمدبلا تمدق ةصف>

 ]|| دادغب تمدقو كل لوك[ ام وجلال ا تلقو كلذ نسعرجت مهرد فالا ةردمع 1 ماع 0 ف

 ا ينذيصق ا يرد ةمدق هيلع تمدق - يهرد ل را اع تدطعأف

 3 | مهردفلا ةنام ت تيطعأف تمدقف م 0 5 ءاع يطمت لاقف * اطاخ ّش ةَئاَز كتقرط *

 تملعامأ ينباي لاقف عي نم بحي 1 تب ا راها هل ت تاقو نيت رملايف ىلاحي «ريدأف ةرمدبلا ىلا تدعف

 د 008 لاق ىلودلا ىحي نب. درا آدم ( 0 ِ بيغلا معا 0 قب ' ل

 هلوق هدشنأف راشب .ىلع مدق هن أ ناورم نع ةنع نأ نباهللا دبع نب دمحم 0 يب ا دم نا

 هلوق هدشن اف اع مدقم ”.هردفالا ةرمشع الع كن وطمب هل لاقف# اطانخ ىح ةرئاز كتقرط *

 1 مامعالا ةثاروتانيلا ىبل # نئاكب كاذسلون وكي لأ

 انثدح لاق يسع ( يفر 5 ) هلق يذلا لثم ريخلا قاب رك ذو مهرد فلا ا ءاع كن وطعي لاقف

 | هباس لع لوا ملا ان ةالصلا ٍترضح اك تاكا ناش اناهفإ ضب لآق لاق ناماس

 ناماس انثدح لاقيدع ) ينربخأ ) ىلد امو هلاحي بارتلاو دوعنف ىلصي موقي له رظنت يت> ايارت

 ًايضاق بال عجاو لطت الو ارعش بألا يف لق هل لاقف راشب ىلا يدها 1 2 لاق لاق

 0 الانف دعب مدل الو نيسحلا نس أ

 1 ٍضار مويلا هب ىننا [ادض » ةركو ى>نيب بلا لإ

 1 ضامعالا .ةللق ىنيع نا * يسفن بحاي تلقف انعمّتحاف

 ضارمالا مثاد م 0 محراف * دل تا
 ضارصمالاو مقسااب ىل واتنأ * الع يمكح لحال ىل لاق

 ضاقلكىوبلايف رولا لش * اهاومب ىنباجا امل تاق
 ا 0 0 ( رشا ) رايد فلأب هل مأف كلذ انقفاوو انيلَتاكح يدبملا هيلا كحق
 هلوق راشب قنا لآ ىمشاطا قحسا نب لضفلا يف :”دح لاق يئدملا ناماس

 ولالا نوكي نأ ةفاخي #4 ضرأ لكب رارسلا هعو رب

 لاوس | ا دبلت الا نا رام نين ارا كفا لذ نع اذه تدح كت لخو هل لاقث

 سانلا نم تقملاو حورلا لس تذحأ كناف بعشأ لوق نه اذه تذخأ تيك نإ لاغق' ع كل

 || هيفلاقف راشب نم هع ينعملا اذه ساون 3 8-0 اكو لخدف ماق 3 * ممود هب تدرشاف ًاعيح

 0 ناكم ليي ةودحاو نق رربلا رض ماشولا وكر
 0 يناعل الا قاولكتام تلق « الارسلا يفنييلا> يرأام



0 8 00 

 د تا 0 6 0-00

 لآ
 ْق هنايغ نم اش 09 1 5 00 راشن لا 18 قلطنا َّك الاف شاح 2 2 يذل أين |

 هند شت اساف راكب ف تاتى 2-2 امهعم تيضش اندشش مل انفع نإ هناق ىم اظلا ورع يفوأ دري 3 د
 ع
7 || 

 د ناعما اهورخأ داو ىلا ءاحطا يفداو نم م 1 لادلا ىلع هل ةديصف دشنأف | ا

 الفان امأ سشنح وبألاقف يمعالا اذه هب ءاج امم بدعت امأ رخال اهدحأ لاق احرخ املف اءهفرعبالا /
 ) يريخأ ) ةءاحاه ماض رعي نأ اداراامهسحأوهتاروزيا ءاحدق اناكو ادن هل ىدلاو هللاو ضرع |

 نأ ليق ءاطع نب لصاو ةشذدح يال 00 راشب ناك لاق ظحاحلا : نع يعازخلا دهم نب 9

 ءارلا اهلك اهنم عزتف اهطخ يتلا هتيطخ ركذو الصاو حدم دق ناكو ةمالا تك ةعجرلاب نيدي |[

 لاقف ةيش ل نب بيشو ناوفص نب دلاخ بط نم ولع لذ ةهدملا ىلع تام

 بطخ نمكيهان ايطخاوربجو * اوانحدماوقالاولوقلا فاكت

 بوللاب فح امل نيقلا لجرك * هتهادب ينات الحمره ماقف
 باطلا يفق اىغالاوحصفت البق * د هب روحكل ع ءارلا يناجو

 يلعوهل ليقف مودع هللا ىلص هللا لوسر دعب اورف مهلك سانلا نأ معز ةعجرلاب ناد املف دقأأ

 لاَقف للاط ينأ ناأإ

 انيحبصت ال يذلا كدحاصب * ور م 0 , ةادستلا" ةتامو

 راشب لاق 0 دم يل لاق لاق ةنيت ليعمسا نب ىسيع انثدح لاق دم نب مشاه ( قرح ع

 لوس ىذلا وهو فو هل ليقف ١ ًاعاش تيمكلا ناكام)
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 بطلا نم انطخ تنقال دقل ىروعل # ينبسإل ياك "يما فصنأ

 بكس الرس ف1 00 ا ناكل انه م

 3 م عير اد لاق يدهم ن, يلع ين بح ىحي نإ يلع نب نوره تاك ٠ نم( تضل ُ 1 1

 ا آلا اوراصمأ ف ىسانلا قس محو ا باكا يدهع لوش ةئديع نب نايفس تعمس 3 5

 نعاقلا لاق مكانرصف | ما | يد ٍميلع انريصو د سانا

 قوما نانزلاقامنا وت ردك د اك اذا نامزأ ١ك الا 5 امو

 0 ا

 راشب عم انك لاق جاجا نب دمحم ين 0 لاق ةبش نب رمع انئدح لاق صن نيس 0
 لزم ىلإهم وهَماَقو ديب ذحأف مههي الو هموشبإ لع هلا ركذ لجر لزنم نع هلاك 10 ع

 3 0 وهو لدحرلا 1

 هيدهع نايمعلا تناك نملضدق * مكلإأ ال ردم دوش نع 5

 دخأ 0-2 6( ىعأا هرتسوه اتحد لق من لجرلا كد ل 2

 هدشنأف كلدب فو لاقت ا رع 0

 : كك حببببيبيبيبيييبييبيبيب97سسل ل ل لاا ب ل ل لل ب بببببيبيبيبباابيبيبببببببب _-(حيبييييبابا

 ةدحاو ةطرضض هط رض ن نم لحتس مل ةئس نيثالث طرض ول الحر را انك“:ّلب ال راش لاقف 3 3 0 ا اس حس سس وسو بس جنح

 0 من ذاعم انأ ا 4 لاف اراشب يأ هنأ ا طاملا ءاطع نأ ةماعد و مز لاق اك ينأ نع“ 0 ظ
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 ”ديجالو ا الا ماعزجاش زن الله ل دو مويلا يتاذاعأ

 امزوو امور ىلع ىلع هدشنأ مث نسحأ راشب هل لاق اهم عرف الف

 رقما عارإ ى نيد ىوح نوكي ند ىوطاودج ولا نمىف خام داك دقل

 9.٠

 تس وص

 الهم اهب ادحوو اهارك ذباع واو * يئداز ةبارقلا وذ ال مهلاق اذا

 اع حنا ارك الا اورأ سا للناس قمل ام ب خ3 لا ال

 التقلازواحدقا يدعس نم لتتقلا ف * غلا ريغ ىوطا ناكنا مقاف

 الحذ تباط امو اماظ ىتاتاقب * عناص تنا ىذلا ينربخ حاص ايف
15 5 

 تدل

 0 دييادا

 هي "اجل , غ- هل "10-8
 : الفق اهل رس ماضك أ ىلع تددش * اهنيو ىندب بحلا قى يود

 || تلقو ةديصقلا تنس>تساف يطسولاب لوا اليقث تايبالا هذه يف قدسال نا عملا نب دما ركذو
 ")| ةرملا ىف اهندقناام فاللذ ىلع اهذاعأف اهديعت نان تاضفن ولف تغلابو تدحا هللاو دق ذاعم اناا

 5 5 مساقلا ند دم ان دح لاق لع نب نسما ) 5 ) ةعاسلا كالت يف اهلاق هنأ تمهوتف ىلوالا

 5 هيهذم ءوس هيلع دراو اراشب ملكا ت 2ك لاق ىأ ىف :ة”دح لاق دلاخ نب دحا ىنثدح لاق هيوروم

 ” || يل لاقف انني لوطي مالكلا 0 0010 وأ ةئيدام الا فرعأال لوي ناكف .داحلالا ىلا هلع
 07 هارآ كلدإو نالذح هيف ني يذلاناو لوقت كالا دلاخ ابا سمالانطأ ان

 اك اق تر واو ئاوه ع رخغ نقع قام لع تعط
 اييغلا لانا نا يملع رصقو * درا رف يظعاو يطعاالف ديرا
 ايحعتلا الأ تبقعأ امو قداو نا رصشم ىملعو ىدصق ' نع ف رصاف

 - | لاق كرابملا نب دالخ نب د أ يثاب لاق هيورهم نبا ين :ةدح لاق يلع نب نسحلا ( ينربخأ )
 3 ةضأر ةيضأ لك يف داعب ىلا عع 1 ةءاد أ رّدنم 3 نه يف ا ناك لاق نأ ين 00

 ]|| ريناثد ةرششعب ةيحضالا عابت مل * يحاضالل كر اا لعأ ناك يتلا احلا
 ةحمذ هل ىرتشاف هءسر ىلع هب رك نأ نين سلا ضع ىف هلك و ىماف أف لاق ,ثرد 2 أهعم ثعسو

 | جاتب وهو مراد نب هللا دع جاعت نم ةيلدبع ةحمن تناكو نعل قاب قرسو .ةئيمد ريغ هي

 ”0 0 كيلا اع عسي ناك يتلا من فلا نم ةاشلا هذه تسل ةبابر هتيراح هل تلاق هيلع تلخدا املف لوذرم

 0 مرا دكا كف ع مد ار كو اهندأت يني اونذأ لاقف
 ١ مهمر 1 لاح و _ *- رممم فاي ال تفهو

 1 يف ةورذ مههفراو * يدنا يف ةحار مهطسإاو

 اللا راد ىهدلا اهنكساو * اهرمع اهدروا دق ازو<

 لسا آل اهوتم < طرأ نإ تهون اعواحا
 ا ف درك - حقا نأ ع يعم مآ نمي طربخاو

 لدلاو كلك ملا جد 37 نا.سرتلا ديزلا لك ولف ٍ
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 اهحاورا هللا بط الا 000

 اهرهظ ىلع ىنيك تعضو

 اذ هس اتلا تل
 72 7 تاق

 اب نم خبطاويوشا ءإ

 سلم نع, تعا ا 1

 قئاتس اهنلخ اا

 ةيحح ع تنس تنكو

 هروط أدع احور نكلو

 . اهسما يفناخ يذلا ضعف

 هلق الولو

 املضخ كشضاحتسا ال و و ١

 الأألا اهملقع نم لبآلو

 ًالدنح ايفقارح تلك

 0 عم اههقأ ع 0

 الحتم اهصعصع 0-0

 دلك الر ا ىجرأ
 السلا غضمكاذ نه بيطأو
 الله وا حبس بحعلا نم

 الوره تاوره ناو ثحي
 اا 6 دقو محلب

 العشب نات 3

 الرغالااهرظن همأ تسانم

 الورالا ةتققناو اطلع
 الحاح اهديح يفتقاعو

 يلتيم تي يح

 الع مف ىتدز دقف * اننامضل ا كلاس

 ام انئسح ىل ت تلو اقوا نسح ان< تاو اهذك 0

 ينعقوتوهيظع اع راشب نم + يدنفا ينأ مت كليو هل لاقو هليكوب اعدف لجحرلا ىلا ةعقرلاب نطو دق[ 0

 أمم ثعباو تغلب ام اه غلب أو لمفاف ليفلا ل ثم قولا نأ تردق ناو ةندكا رتشاف بهذا هناسل ْ 2

 ١ اريح لاق 58 ينثد> لاق ىبمصالا يح ١ قنا: نجحوا دبع اًندح ناك دع نب مشاه ( 5 ريل[ .

 لوس رع ل فر .تعرلا اراشن تأ لاق« ءالعلا ني ورمج ون

 ا 2 كار هاج نر 35

 اًفناف ىوج نميلق تتتف # قحو ىثحلاىفت الح تح

 مع و تا 5 حبصي *# اَنب مالغ نم 2 تا 1

 ناكو ا>دمم اداوح لس نب ةبقع نب ع عفان ناك لاق يدملا بويأ وبأ يف :”دح لاق عكو ( فربحأ ) 5

 هلوقب هحدق هبا اك ىلودقوهلا دقو 1 تام املف ا ىلا اعطقنم 2

 ليضفتلاب قحا عر كلا نا * هنافكحا ىلع لضف عفانأو

 لوبوب تبقعاو حابرلا جوه * تح وانننيح تاربشلا عفان

 لوبق نس>و ا> يف تاو * ه.شّكم ام ريغ ةيقع توشا

 ليلضتلا ةلسو بررملا تنع * انتيفكف ارهشا ايف تيلوو

 لومألا ةوبا م 5 اعفان ونام زلا يف اللله ىعدن 3

 7-1 انثدح لاق دم نب مشاه ( ينربخأ ) هيلع دفو اذا ةئس لك يف هيطعب هوبا ناكام لثم ءاطعأف 37
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 4-2 راثلا مهاربا نس قحسا ىن اد لاق يعرلا ةيقع نب كا ىنندح لاق قراعلا ل اءاع نب نسكلا

 ظ 5 ترصح 1 املف لستغل نوم 8 راح ل اخو مرا ني نصح ىلا ىدهملا لذخد لاق يرصملا:

 2 6 رعشلا نم باسلاب نم م لاو هيلعمرا مث# ىنيلع قيع َت راغن د كوش 1 اهح رف ىلع اهدي تعضوو |

 راشب لاقف * يني ينبع ترظن * زجا هل لاقف لخدف هل نذأف راشب اولاق |
 ينيش قفاو أرظن * 2 ترظن

 نيتحارلاب 2 أو ال ترمس ظ :

 7 نيتنكملا يط تحن # لوضفهنم تلضف ْ

 لاقف اذام مث انتلان ت تنكأأ كخيو هللا كحق ىدهملا هل لاقف
 نت رفزيف يوهلا #2 يافو تدم

 نيتعاس 1 ةعاسش # هيلع ع

 0 لاَقف نيتعاس 3 ةعاسإ ةقمأا ل ا نيئم ْوملا ل ايبلاةف ا هل ا يدوملا كت |

 1 ) هيوروم نب مساقلا ندمت ا م جرن للا كحق 6 ت

 انف امو راق !ءا لاق : جاجحلا نب دع قتدح اق يمحر بلا بهو نب مصاعل بش 11
 700 لاق كلا نجا نك 1+ تم هل تلقف مونلا يف هتيأرف ىرامح تاملاقف اًّمغم كلام هل

 يناهصالا باب كيه + * انانأ يذخ يد..س

 نال دل لدور 2 ناش يسع 5:
 ناسا اهاياثثب # انحر موي نت

 نارفيشلا دخل ثم * ليسا دخ اطو

 قاوه لاط اذان * ثعولو تم اذإف

 لاق نسحلا ( ىنربخأ ) هلأاساف هتبقل اذاف راما بيرغ نم اذه ىنيردي ام لاق نارفيشلا ام هل تلقف
 1 احم راش 00 لاق حايضلا نب رت يوندح لاق سايإ نأ ىلع ين'دح لاق مم ماعلا 0 7-5 ىبدح

 6-5 ا ةشعلا ناف هلك ءانغالو هلك اثيدحالو داكار هس اذهانساح اوريصتال لاف

 : ءاح لاق ةشئاع ٠ د ١ نع 0 لان حا لاق 7 (ينربخأ) اب امهات شغلا بها دياوااعتو اودشانتو

 1: ناحل هللاو نملكف لاق رادلا 00 + يل لاف تام لا ىلع انأو ىلأى لا امو راشد

 ى هرقلا رمع نب ليهس ناك ل اق متاح كر ءيناَر لا نادل ىم 00 ) ترهقدشو برذ

 راش 0 1 4س هيلع أ مَ كا رصاوش 4 هي لك يف دال ىلا ثعَس

 سم يد ن دل 2 ع د 15 لهو رد لءوساي ع

 ع اط ىو رو 0 ةاون ر د علا كالذ . نه ليهسأي ىف حاف

 0 "25 كرر ثلا اذه ىاداراا نم هنفمتمي هيلا يتكواشل هفصاو علا هلا تعف
 له 5 نم ادا راش ىلا سلج لاق ناوفص 0 نسحلا نع تي 0 ةيفاع نع ىلع ب نوره



 (ة+)

 هلوق مهدشنأف 6 5 0 مم دشني نأ ل هيهذم 0ك ىلع اوناكتف 8 ا ط

 احاجحج  ميصالم دع نم *« اجازاق قوشلا هدا د 01

 . هلوق ىلع أ حا 1
 احاط .هب حرلا تيهول * لحات تف مج ىتاحيف أ
 ينع أوموق لاقف كلوط نم لقثأ كضرع ليف كنأك تنأو اذه ل وقنأ ةيلازلا نباي اول ||

 0 ء ىحي نب ىلع نب ىحي ( ينربخأ ) م عال ا 0 يناف ءانزلا ||

 يف ةوسن هلا لخدف نادربلا هل لاقي يذثعلا هيف س ا راشمل 7 بييش نب ةيفاع نعاأأ

 تفرصنا اذأ اهعبناو اهل قيحم اهفرع 0 00 نوم م ةأرما قشعف هرعش نءمسف اذه هسا.

 ددرس, ناكف هف نع قدح اهازنم ىلا اعتق ا للا ب 0 0 اع اهي مالغلا لعفف اطزنم يلا |[

 ءاحنو تلغفف انههيملا كح نارا در هنأ ايل لاقف اهحوذزاملاهبك شل تهرب تح با

 ام اهل لاقو ةعاس اهدحي لعحف 00 وهو ىنلاح اهحوزو لخدف 0 تهحو أيما عم راشب |[ ||

 | لاقف ةمامأ تلاثفا تأ ين كرس |
 اسما: كارالا» ناو 6 نحال مو دق ياما أ

 لاقو ًائاق بئوو عرف طضلأ دقو اهجوت ري ىلع اهتعضوف هدي تذخاف لاق 7
 دوعب آلا انئاط كدمأ # اح تيدا ند ةلا : ١
 كدا نم الا هللا مالاس ) د 1 يدعأ الو

7 

1 

َ 
 ا

 ديدحلا نم دشأ ريا ىلع # ىنك تءذوفةمينغ تيلط

 ىدوعق 5 ريخو #* هيف ريجال نم كنف ريش 0

 ا هاو تعلو ىف ت تلعفام كتيدف ينافك هل اقف كاحدتفا ناب ت.مه لاقو هيلع امحوز 5 ّ 1

 راشب ةضق ىف فعالا نع ةيكطا ده ل 1 ةوفرصناف هكرتو ىضماه كبس طا اهلا ١
 تناسلا يمعالا سايعلا ينأ نع ا دانسالا اذه.٠ نقر دائساب 1 هثيعل ربذلا اذهو هذه : ١

 ينثدح لاق ىلع نب نوره بات كل نم( تخسن ) هدائساب سايعلا يبأ زاك ىف هركذ دقوخورف نا 0
 كف ءامذ ةسمح راشيل ناك لاق ساوب 0 ايي لا يسونالا ا يندح لاق يدهم نإ يلع ًّ ْ

 يدبملاناكو قرغف ءاروعلاةلحد روبع ديزي قروز يف بكرف ءاريلا هل لاق دحاو تو ةيلرإ 00 3
 ير مث ءاقدصالا دعب ايندلايف ريخام لوقي راشب ناكف قشعلاو ءاس ذل رك د نع راش يمن دق ٠ ظ

 هلوقب هءاقدصأ 5

 ءاوأ هن .بلقلان ةاتث قف + مامالالوقب اذام يم و« نبأاي ئ 1
 مايهلا مد وفهيو س * امكلاب نا اينح :نمدك

 ما 0 ينك # م لدبي انعاك اه

 مالحالاو نيقشاعلا ع * الا ينسبو اني نع

 ماشتحا يفو يح لسنا ىماس كنع عدو ينةسا يس وف نبأ|ي 1



 صسارةنبف ةارمشلل تتبدح

 0 ت رهف ةدش 0

 هام كون اكجو

 املاب ةمادكدلا بارسشا فق

 قح رياندلا 1

 يرخأب لمعت ةب رش 3-2

 هدلاهب يدوافامحاصىملناك

005 

 ش ماين ينع نويعلاو ع 6 لسلعلاك نساك

2 

 د

 200 ا ا

 ماتْللا [بلع ًاسناع تقتع

 اك زا! اع قفناو مسن

 ماسرب هنانسل ىف حبش حا

 ماخ لصافملا يفو راسكنا هع
 لاك لاو هلاصوأ تنامو نم

 ماري الام موري ىئثعو ل

 مادملا هيف راس ني> ىو

 مالكتااماورءشيملاعوقوي * امادن كله دعب سانلا ىتب
 00 ا 1 دو الة ف دقكاال رابالا زور

 * ىلا ىلع بيل ادقف يدوم نبالي

 ماه رباقملا يف ءالخالاو * ًاديحو معنا يلوفصي فك
 ماقس داؤفلا يتو. ةاذق ن

 ع

 اومانف فدعا 5 3 0 يكيملا مم مس 0

 ةريمه لإ رم ىلادفو ازاسا يبحصالا نع يئايرلا ا لاو يعازألا لع 0ك مشاه ( ينريخا (

 هلوشب ه.ح لم دقو

 هبسانت ماقملا ىفايانملا ناك * يحاص تلحرت نا اياملا فاخي

 هشانح كيلع تيه اذا مو

 هما رع ١ لاعفلا لك لع ديزت

 هلا ةطارم ا وح نءلازغ
 هنلاغت ارت ىطخلاو كوشلابو

 م 1١ رع 1 لطلاو املاطت
 هيلاثمرارفلا ىجحب نه كردبو

 21 |ر5 يدا لل افاسأو
 هشايس انياع قافح توااونب

 هبراه رجيلابذال لثمو ليتق

 * ةماقم قارعلا نأ هل تاقف

 * مهفوسب ىمعلا اوقشلوالاكالوأ
 * اداب ف> زب, ليلا مست ندَحو

 #2 همعط قاذ نمت وملا قود بارسصل

 * انسؤر قوف قتلا راثم 0
 27 ا ةءاحفلا توم ممل ادع

 * هلثمو راسالا يف قيرف اوحارف

 ةساعن فو.لاب هيا انشم دن ىوهدح رعسو رابخلا كلا اذا

 ةديصقلاهذهو 5 د نمتعفرو راش اهطعا ةلس ةيطع لو تناكف مثرد ف ا 5 رمدنعلا هلصوق



 - د ا 11 هن نفاع ع 0 92 55
100 

 قي 3 ا 47 5 مو وت هي
١ 

 ' ٍ,  / 5 : / 5 5 7 1ب : 3 , : 4 2

8 3 3 1 ٍ 1 7 

  2 00ق1 , 2 2 ١ 55 0 3ه )

  5؛
 تس ومص ا ما

 هبتاعتال يذلا قلت ل كّقيدص 6 ايتاعم رومألا لك ينك
 هراحمو 5 باذ فراقه 23 هناذ كاخأ لص وأ ا 0

 هيراشموفصت ىانلاعأو تئمظ * يذقلاىلعأ ر 0 ل تنااذا

 نبين 10 اهارحم يفرصنللاب ليش فيقخ نودمح نب سيعلا يبأل تايب ا ينءانغا ||

 نادربلا هللاَع هف ساخن ساحب راشبا ناكلاق يم.صالا نعيندملا توي ا 3 3 5002 - نيل 1

 ا اهقشعف را أع مالك عيسذا هلحم يفمون تاذوه م هن ريض ءاسنلاناكو أ

 امل ينأ اهدلعاو اهلكو اهعتاف سلخحلا نم تفرصنا اذه ايف عاف كتلع ةارثآ 0 لاقف أ

 اهيف لاقو 8
 اناحأنيملا لق قشعت نذأألاو © ةقشاع لل ضل يدا :

 اناك ام باقلا يفوت نيعلاك نذألا * مطتاقف ىذهت يرتال نع ولاق

 كاذ 1 2 كاقدإ ا 1

 را اح ه4 هب ا 6 تن اهاقعت ذا تذ نإ ليقع ت 3

 رمصبلا ىرشاك يك زب داؤفلا نا 2 مط تاق يذم اهرت و : 0

 ردص هليجريالو ع ضي 3 اشتحم ناريحلا مناك تحبصأ ١ ا :

 ةيسحعاسا ناكو ين ملا اذه 2 راشمل هنع مهاربا ندحأ تانك ىندشنأو ىلع ن يد لاق 0 .:

 يلف 4 ةلاخم 0 0 * رشعم ةدبع بح يف يندهزب ْ ا

 'ظ ىاقللا نملا نانقالا عمستالو 5 0 وهف نانيلا ا
 بصلا قشاعلاو قمل نيملاو « اصلان حلك الإ

 كلذ 3 لاقو دحاوبأ لاق

 هلال كا ا يلام .بلق

 و ذاك وغدوتساام عاضمأ 27 اقرح اوضهىلوالادعب 5

 كلذ كيم ف لاقو دا 2 -

 كسلا لع هذلدر كك اهؤاكي هللاو سلس نأ

 رصبلا ةبيغ كيفكي عمسلاو * عاف دكت اع تل

 يدبملا يلع مدق اراشب نأ ةيلاعلا ا معزلاق تاع *دح لاق ىرابنالا مساقلا نب دم ( 5 (

 يطأ كدنعو عا كإ 2 5

 0 بيشتلاو لزغلا ندا ةددعتلال نأ رو كال نذأ دق عبر رلا هل لاق هيلع نذاتساامللا ا

 هلوق هدشناف كلذ ىلع 0
 2 م

 هتيدف ةيراح هحو نم 23 ةخار 0 ارظنماب

 (ن تل كل نود تسكر



 (ةذلا
 ىدهو 5 31 تعي ”هتيوط دقو باشلا درب ما ©

 هلتيون الو تردغ نإام دمحم نر هللاو #

 ع رو ك6 كنف

 يأ كيس ةفيلخلا نا

 هتيغتيا امو ءاللا ضرع

 ترآ انه: يأ اذا

 هتيكب امو يلع ىب ن
 هدب 90 تركدا اذار دا ..تي* ئقوشبو

 هتيلق امو هنع تريصف * هنود ةفيلخلا ماق

 اكينلا صخر بذخمو : دنع ع ويا وعاجل

 000 ءانلا رد منع اميلا - كلملا "يناهتو
 هتيار ايار الو ادع * عضا ١ تنفو لبال

 هتيرش قاع الغ اذاو * ادعلا ىلع لطملا اأو

 ١ ةتيأت ينع ىأن اذاو *«ائد اذا لياخلا ندا

 2 17 لل كر ندسحتسإ هنا هل ليقف عم هطعب ملوهم رخ بيبشت الب هب هحدم ام هدشنا َ

 : ىف تبذك ينال ىلم كلو 106 ىلع هفرص شخ مل ىهدلا هب حد.م ول 1 هتحدم دقل

 3 د1 كلذ يف لاك م يلوذ
 26 قل 2غ قى ارا ناو * قف فود.رسلانا ليلخ

 َّق 0 لآ د. نإو تو + احاذا نام زلاك الات نك امو

 قبح ليلقلاو ايشوو اًروز> * يزلا ةلق يف عيطسأال ءامدأأ
 قيفرلاجرلا فورعمو سو.ش * اننامززنأ لقاميدي نميدخ

# 

# 

 قار ىلع الخ ىتشي الو ةشيعم يندأب 1 تت كفل

 قيدصو ع هم لئب ملاذا عفانب سل لاملا نا لياخ

 قيضت يلعام يرخأ تعءمت * ةلحم ىلع تقاض اذا تنكو

 قوسدماحلا يفوأ ىتتلا يف هل * لماعسانلاو هّللانيب باخامو
 قيضن لاحرلا الو * ففعتم نع هللا لضف قاضامو

 راشب لوق يدبملا غلب لاق ةبش نب رمع ىنثدح لاق رصن نب بيبح ( فرحا )
 احيص هءارو نإ ليالاو * 000 موءطا ساق

 ا .احرح ناو هظلغت لوق * ةاضم نم كتي دال

 3 انك در كف مصلاو .# ةربانم ىلإ ءامنلا ريع
 0| شال كمأ كلت لاقو بضقق اروغ ىدهللا ناكو هايا:هددنأف رعشلا اذه هدشنتسا هيلع مدق املف
 اش دم تلق نال هللاو تاحلا تانصحلا فذقتو روخفلا ىلع نانلا 0 همأ ا 1
 كلذىف راشب لاقف كحور ىلع نيتال بيسن ف 8 و ٍّ

 نجش يف ىلع امض تيطعأ * ام ةفيلخلا اضر الول هّللاو



 22ه

 ندبلا .ىلع يوطا قشو هركشتلاا يف مدا نبال رج اك
 نبالا نم افص انامز ىتات #* اف نامزاا ةنبا ىلع برشاف

 نمكلا ىلع ائيع ىضغي ءرملاو * هلضاوف نم كيطعي هللا

 نسح ساحم لظ ىف ههزلاو * حارلاوناحيرلا نيب تشع دق

 نعلاف ناوريسقلا نلا روت تن نيبام دالبلا تألم دقو

 نيصلا كوبي ش 1 0

  نئوال ةاوغلا ةالبص بيئلاوقتاوعلا هل ينصت
 نقللا قفوملا عيد ىنش ٠ # تفرصناف يدحوملا 5

 نمزلا لع. "ىش قاس نسل + هلا كيرشال دل دا

 لاقفهحدمو بيشتلاةكرت اهب فصوو # رهف ينراح نعورهف نع تالا * اهوأَق ٍحاادب دصق هدشن

 سمأ ىلع ميقيام ا لاصوو * ةلْخ ما مارص بابحالا ع نع ىلست

 يرخاق تر قس |ماججح ترج * يوطاو ةباصصلاسا 21

 ىززأل ولع يررال د11 يغولا ىلاالا نيكر يام نحببصاف

 را اق تاق راطلا يم ومهتتامو #2 ىتتلا عم تعرش دق يناو اذهف

 ةئيفسلا فص لاق م 0

5 7 

 أ

 ريدلاةمجلم نيالا يوكش ةايلق -* ل و محلب يرخأل ءاردعو

 سعوالو ثوعو يفال ااسرفب * تصخشت لولفلا هيف تئعط اذإ.

 يرفناكى 00 وقلاليلذ # بصذتم ىلع تلز تدصق ناو

 قرا رد نع «موقلا سوفت تيأر# اميرو روحللا رام بعالت

 روحيلارايث هلع ةيوييس كلذب هباعق روحبلا نايت لاق ناكو لاق أ]
20 

2 

 ويدلا ددعلا يفكلملا ُُق ني ندو د ةواح ُُف مشاه ن م كله ىلا

 رطعلا نع“ هاض راع يدنسو ه هآذنإ 3 يدنا|نمى .تطاتملا

 ىرديالو ير دب ث يح نم يدنلاةافع# هبغتال نك ليح ىليح 5
14 

 رمسدلاو دقارفلا نيب اه تاز د هةفواج تدب هللأ هع كل يغب

 رضنلا دلو ند كالممآلا هب َتَعرد ك2 ةاصو نم دهع ُكَدْنعَو

 هن ديصق يف 3 0 2 اضاف نمي رف |[

 ا ده تجويع يعج 1 ا ل نع

1 
١ 

1 

 و 7

 د
 ناوزطا زر فاول سدو 2 0 5

 لاف هاحغ دق زاثب ناكو دواد نب توقش هب ىسفاىرتلا 0 ةقاحيف اهدشن أو
 >2 وواد نب توقعي ةنلخا:نأ »يموت كاط ان ا

 دوعلاو قزلا نيب هللا ةفياخ #* اوسعلاف موقاي مكتفالخ تعاض

 لدي ما

|||] 
||| 

 كذبا

 0 رو وو
37 



 7 1 00 5 0-2 0 / يب يهاب #11 7 اس مت وام >> دما "ىلع 2

 ا ف فيل ديب :

)508( 

 أ لاقف : داع دق وينيا دحلاملا ىمعالا اذه نا نيئموملا ربعنا هل لاقف يدوملا ىلع بوقعي نحو ١

 ْ أ يرجو لاقف ينتدشنأ الا ين هللاقىر و همهوتي الو يئاسل هب قطني ًالاع لاقف ' ىش أ

 | ةحفال يتلا نائالاب يدوملا هيلع فا ىتنع برض ترتخال يقنع برض نيبو هلي يداشنأ نيب
 ىلع دعو ًاظغ قشني داكف هيلا ةعقدو هند ءكف كلذ - 5 3 الف ًالخفل امأ لاف هرب نأ اف

 اناذأ عمس ةحيطبلا ىلا غلب املف را ا ع 0 ف اعرق قعر اظالل ةرصبلا ىلا رانعألا

 .ضاعاي قيدنزاي هل لاقف نار 0 2, راكب اذان ناذالا اذهام لو رظن لاقف رابللا ىت تقو يف

 ' كيهننإإب مدمن ناركس تنأو ا تلو رع ىف نادالا وراتا كربغ اذه نوكي نأ 0 ها
 همجوأأاذا ناكفا ف ةفلخأ أ اليو نكش ةقارلا ردص ىلع هيدب نيب هبرضف طوسلاب هبرضب ا

 ريمايعتقدنز ىلا رظنأ مهذعب هل لاقف وأ ذأ فلل برعلا اطوقت ةلك غو سح ' لوقر طوسلا
 الفرخ آلا هل لاقف هيلع هللا ىمساف وه ءانطا كليو لاقف هللا 0 لوقي الو سح لوشي 0

 ىف ىتأأف هيف توملا ناب طوس نيعبس هب رض اهلف اهلاع هللا دحأ يتح لل هيل وأ لاق هيل ديلعا "كلا

 ) لرخأ ( ع نفدف ةرصنلا ىلا 0 دلع ضعب ءاحف ةحطللا ىف هب يمر 3 تام َىح ةئيفس

 لوا لافي + نع ريرح نب بهو نب ديزي نب دلاخ ىنثدح نات ماط نى دعا ى ك2 لاق ىم

 #00 راشب لاق ةرصيلا ق دوملا ريزو دواد نب بوقع هد دواد نب 3

 راق كح ٠ نم تجضف كاخأ * اًطاص رباثلا قوف اولمح | ره

 نأ كرشلا ىمالا اذه ودق نم غلب أ نينمؤملا 0 لاذ يدوهملا ىلع ل>-.دف بوقع. كلذ غلف

 . || لثم ريخلا 1 ركذ مث هداشنا نه 0 ا دعب لاق لاق امو كيو. لاق .نينمؤملا را

 | يدا ىلع مده نأ 3و5 نك وتم نا هربخ يف بهو نء ديزي نب دلاخ لاقفهمدش يذلا

 .ةزاَرلا ُى ةحبطبلا يفداقلا م م هلتق يتح طايسلاب هيرضف هليقتسا نم هيلا هجوف هلع وفعيو ه>دمبف

 نم ةعامج نعو هل نع يلفوذلا 86 نب يلع انمدح لاق رامع نب هللا ديبع نب دمحأ ( ينربخأ )

 16 أولاق منأ هريخ ودمع نب ىلع نع هاط ين ن 57 نَع ىلع نب ىحب انرخأو نييرصللا ةأور

 هطعي لوب وقعا هب لفحي ملف بوقءعإ حدمو هدف ارو ةواد ندتوقعتو يدهملا ىلا راقت

 50 لاقف# للا 00 2 اولا ناس راج 4 اع ةلرامدي رب راشنب توقعي سمو
 هوم لاقو راشب ىضخغف * لحراف ذاعم ابا ءاشت اذاف *

 دواد نب بوقعي ةقيلخلا نا #* مكموت لاط اوه ا :

 دوعلاو قزلا نيب هللا ةفياخ * اوسعلافموقايمكت ةواخ تماس

 نأ دارأ اذا راش هدا نم ناكو هيلع لد بوعي باب ىلع راشب 0 تلاط املف لتولا لاق

 دعت 1 كلذ لعفف ىرذالا ىلع هيدي ىدحاب قفصيو هلامشو هنيع نع لفي نأ ماكتب و ديل

 تاتنملا كلن 3 نيضرعتم * ةيشعةافعلادرو دق ب وقع

 ضار ريغب اهعرازل تدرب * و ينايسحو مويقسف

 بادب اهقسأ و كشايم.شاف * ةناحر ينناف كيدل الهم



 رح 0 را 0 ل 0 0 ا

 ا م نا ا ا و دع 2
 : 3 ف ا - 2 1

 خت ما

 ا 5 5 3

 باضاط نفكيبدل تطمش * ةحاح رظنتلعءاوثلالاط

 بالا ىلع اهتمالم تناك * تب أاذافاهردةريزغلا يطعت ِ

 سيلف اهرد ىلا لصوي مل اذا يتلا ةريزغلا ةقانلا نم بلحلا ةلزنب يدهملا نم تا تون لوقي || ظ
 ليقنم وه اغا هفو رعم ةعسا ل و نطل اممم بلاخلا عنمنم وه اما اهانق نم كلذ |

 يدب 1 مدق |. و ا ةرصدلا ىلا فرصتاف همر>و هيلع بوقعي كلذ 0 ٍ لاق هيلا بلا ||

 كالذ نم انيشار -- طعإ م باوقعل يدب ىلعهلك كلذو ءارعشلا ]دوو ة 3 اا هع ىطعأ ةرصلا |

 هيف وح اتي اهناف ال هل اولاق منتح دج انهاع له لاقف ىذا سنوي ةقاح ىلا راشب ءاغاأ ١

 ةنيلا هياع تماقو قيحز ار ازايكن نأ يدوملال سنوي لاقف وقعا ىلا ةقلحلا 5 هب ىهسف ىدبلا || ِ

 نا هخرذلاو 0 2 مهج ورح فزأو هذخبأب كيهننبا سماف نيتموملاريما ان دقو كل يدنع' ا ظ
 فاسو ناز رجا تل ا يدوم ه 5 ةحيطبلا اوناك املف قروز يف هعم كين َ

 هاويرتطي نأ نيدالاعا سعاو ةجودلا ردص لع مقأف هب نأ اف ةحيطنلاب هيقليو فلتلا برض ًاراشب |[
 راشب ل قف هللا دمى ال هارئامأ رميضح نم ضعب لاقف عجرتسي لع كلذ اواعنفدسش هيف نوفلتي يرض |[ ا 3

 ةحيطبلا يف ىتلاو اهنمتام طوس نيعبيسب رضف الع عجرتسا ةيلب يهامنا اهيلعللا دححأف يه ةمعنأ ||
 طاسلاب راشب .ترمدامل لاق ج ادا نيدمم ينادح لاق يلهام ار نا يش يلع نبى لاق ِ

 لوش نبح 3 قءقمشلا ين ناعأ تل ٍلاَق ةئفسلا يف حرطو ١

 هيف 7 * دوي ن ناكل

 5 لاق ةءمش نب رع اند الاق ىلهملا رمصن نإ بسحو زامح نأ هللأ دمع نب دحأ ) 5 ل

 نشرفلاب هلا مب الا فيرش ةرصنلاب قي اهل اراشب برصضف ةقدانرلا حاس راد 00
 ىندحف ةبش نب رمع لاق ةيس .نيدس نهأب و هنافو تناكو لاق ةحيطبلاب تامو ايادطاو ةودكلاو أ

 للا لاقف تع ل ناقو كلذ سدو كلا كانا ل سنوي هنالك لل مسا
 نيديا سنوي لاقف يضر يتح هل فاحو ىلعو 0 لاو 00 لاق هتبار ا لاق هريق تبا را 0

 تهذع هتب ناكو ريشي نو وعن دقت نهم هرضنلا لان ىو ةعاج ىنادحو 0 نقر فر ٠

 ىلا هخردلاف ءاملا لمحت ةزاراات فرد عضوم يف ةحيطبلاب هتثح تيقلأ راغب تام امل لاقف راشب

 يدشنيام 8 ناكو لاق هوقدو دلع هب ينأف ل ا ةلجد

 ًايظل نمطابارتج * يرد ك7
 ل ر وذا ةدع * هتلتق التقابل

 هتزانج فاخ اهتبأر حصفتام ءامحح ةيدنس ءادوس هل ةمأ الا دحأ امرت اف هتزانح تس ا
 لهأ 2 راشب تام امللاق ىلع.نب ملا- يدعو دو هاديساو هاديساو حيصت ا ٠

 1 لاقو هناسإ نم هب اوم اوناك.اا اوقدصتو كا اودمحو اضعب موضع 0 مهتمأع رم هاش ةرتخلا

 راع 3و ف لع نب ىحي هب 0 ىف حالا امه

 دقتفم هدقتف حو ل ا 0 ل كب م تريم سنوبأب
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 دلو ةقرفل هيلع كرب نت 1 7 0 : ال

 ١ اودحس هيعأ م هانأ ال * 0 1

 ْ كلذ ف اهأ لاتو لاق
 راد يف نيراج احبصأف * درجت افق يمعالا عيت دق
 ٠ راشبو داجح - * ايحرم ال ضرالا عاقب تلاق

 ا راثأ يف رفاكاو راثلا يف * كلام ا 1

 2 انام نع دالخىس 0 نع كه ل رم نع تاوحا ضعل ا يلع نب ىحي دحأ وأ لاق

 86 100 لاق ىلغ لإ نسما ) 00 ه4يس نيعبسو ا م دقو ا نيئسو ناك ة ةكَس راش تام

 2 2 ةقدب زاامهم ناكو هشكش ند هلزنم يلا ثعب أ ءاشب يدمهملا برض أمل لاو هيو ره نب مسأ املا 5 كا

 تركذف مهلخبل ىلعنب ناماسلا ءاغ تدرأ يا ع 3 |! نم رلاهللا مس مس هنف راموط ةلزنم ْق دحوف

 ! 3 ىلع م هيلع هللا ىلص هل الالحا مع ةيدماك مي هلع هللا ىلد هللأ لوسر نم مم ف

 ظ 8 مي تا
 تدرافعلاب اند نييلبايلاك د مه ردو ناماس لا رايد

 : توراموتوراهبتعمساك د اهْؤاَقل يح ريالونارصببال

 0 ىدنع قفل هاجم امل هناف ا دواد نب ا هللا ي ز>ال لاقوهلتق لعمدنو ىب يدبلل أر و الاف

 لاقنايز رم لا 3 فاخن دم( 1 ( مدنلا ىنغبال نيح تعدل 2 < هتاف قيدز 1 ىلع 0

 ك.عم 0 ىيأا ىدهملا 5 1 لاق نوره كب د 3 لاق كلملا ديع 0 ل نب 1 اتذدح

 ناكف م رشع ةنالث هبرضف فاتلا برض هبرضأ لاق ل اشيدلا ع ةقدان زلا بحاص هيودهح

 ديرلا كليو لاق هللأ مس كوش الو برضتأ قيدزاب ل كليا كح دال لاق 0 هيرض الك

 اهتم عضأو 4م ةدع يف تت 0 دوق 5 ربع ا راشدلو برمذلا كلذ ٠ ند تلعو لاق هيلع نينا 2

 يقدرحت دامح عم ءراجأو توما هف ىنغ يذلا اه هرعش ص 03 تح ا اج ءاق ةدنع عم ها

 6-3 اذهىف اهعيح عمج ملاناف ىلهابلا م اه 0 عم هاا كلذكو تد رفأ 0 "اف اءييجاهت

 بأ" كلا ردصلت ف لرش امسح ه4سقم َّ هتف 07 فص لك ناك ذا

 م ءاروح ديرب د 0-0

 لكبو هناك ن نب ةانم دمع نب ركب نب ثيل ينب يلاوم نم مث ةنيدملا لها نم . 0 6

 يدوملا ىلعمدق نم ناكو ىلسوملا مهارباو عماج نبا ةقيط نم ةعانصلا ريثك نسحم ن خم دلاخابأ

 ىلدوملا مهاربا نادغاب ا ردا دو لباقلا لح توصلا نس ناكو 5 هتفالخ يف

 5 نوملع هل لاقو نوف ةكراشو راوج ةدع ىرتشاف ءانغلا يف هتراشاو هلباهش ىلع هدسح



 5 , مهأرب |”ناكو كلذ نامق هاراشا ذخا نهدكو ناءحم نأ نهصاو اب وهف ََ ند

 أدر فنءناك امهيلع لطب ًافسانلا ىف اهرهش ى> كلذ هنفرعي نم لك ملتي نهم أبو هنباو وع

 ديشرال او ٠ ةعاج ىنثدح لاقيسومهنب دخم انثدح لاق ىلع نب نسحلا( قريخأ ) كلذ

 م ىدبملا اهف زحاتي ةيدع عا يف انايبا ةيهاتعلا وبا لاقف ةيهاتعلا ىنال اًميدص ناك اروح 0 7 ٍ

 يهو اهب هانغ سفنلا ييط ىدهملا 0 اه#يوزت نم هايأ هدعوا

 ميدل كيتحاو نم اذاف * ا حايرلا تحب دقلو

 مسرو يب كيلا ب 2 هلام كئاحر نه يفت تب رشا

 مش ثاو هقري قا يعرا # يراظان كد وج ءامس 1 3:

 ميرك حاحتلا نمض ىذلا نا # ال لوقا © تيساحما اكرإو 0

 هل لاقو ةيهاتملا ىنإب اعدف اهم هانفف سفنلا بيط هيف يدهملا دجو اتقو اط ىضوتو اتلاف 0

 ايي رتشاف زهر د فلا نوسق هده ن نكلو كلذ نم تعنم امنالوم نال اهلا ليبس الف ةبتع اماأإ

 ةيدش دولا نورا د ىنثدح لاق يح( نرخا) فرضازتلا ٠ تلمشع ةشع نه ارح

 م الكش هحولا 00 ف رظ ًافظن ءار روح ديزي ناك لاق 32 سايعلا نب هللا ديعن ء ماشه نا[ ا

 دخلا ف اهارتأل هنف ةليمح ةلصت يرنآ ءاقت تنك امو هنم يشأالو فنا زا 0 مده ||

 0 عيشي و هنم عفري مهاربا ناكف عماج نب ىلعىلسوملا مهاربالبصعتي ناكوديف م ا نأ

 212 هع 0

 كلام 1 ًامدص ناكو 2 5 ا كاوحلاتلا ثعرب را محاوك ىلع هنيوليملاب |[

 -تجطع

 رورمسع ثعب ود. ثرلا ةلع معاق ر .ذتحاو ًاريدش م ضر فره نأ داكنأل حل ا جرعألا ||

 _ هرب كالام 0 لاقف تام مْ هلع 9 مداخل

 تس وص
 ديدح ضغوهو برتلا فراص * ديزي بابشلا نم عني مل
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 دوعسلا هيربادو سد 4 * .٠ هلباقو هرهد ها

 ديعبلا هثم ةهبلا ىتنادتو #* هحولكن هءاسد تفز ني>

 كيرلا د15 كوع ادن جد مو ديزي نكي مل ناكف

 0 )ةنان نيو رمع ةخعسن نم رمصنللاب يناثلا ليقثلا ند ه نحل زر نا نيس تايب الإ هذهو |||

 ىنثدح لاق فس وبيلا َّق 5 ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نه اند ىلع نب نسا

 نب 0 دبعدمم وبأ ينثدح لاق روصتملا لوم ناخرط نيب دايز نب روم ني

 ىنلك لاق ينغملا ءاروح“ ديزي ىتثدح لاق ديز وبا نوديم نب دم ينثدح لاق ىلإ

 2 ان ل نكلو قدك ال مالكلا نا هل تاقف ة ةيتع ُّى ا هل ملكا نأ ةيهاتعلا

 تحسس وص

 افكي يدهملا مئاقلاو هللا * ةقلعمايندلا نم ؟ يب يدفن

 - امفامو اسدللكرا ةتحاامف # ينعملطل 3 ا ا

 1١

 114 : او ب ع 0 ل 6 و4 #
 ا ف تح و ل د تصح مرو تانج ويعود و جوجو ه-سحسح



 - كي اا و ا 1 598 0 7011 0000 200000“ / , ا را نا رمل يل ل لا دا ا أدع 4 رز 1 يبه ىض ورك 7-72 ةساو م ؟ةدهلل
 م 8 2+ هيل“ »+ 5 5

 ا ا 0 مف رظنم ًالاتف ةهاتعلا ىنأ ربخ ل را اذهان 1 هب هتنغو خخ هيف تادعف لاق

 كلذ تييحأ نا ابا فر ؟ذاذ كاقالا د تاقفري> ثدح لدلاقو يف ءادف رهش يذ» مث هب ةهاتعلا

 كان سما يت> هدعو ه 0 رق

 0020007 تروص
 سال تاويعأ ك2 ىرحت تبل كدنعامىرعش تيل

 - رهشدعب نمدر,باو> نم #* لي لب 1 باودام

 0000000 ذآ لل ةهاسلا | نا لاقق ترض اذ ةشب ىلع لاقف يدبملا هب تينفف ديزي لاق
 3 قدح نم 1 هللا 0 ام نيئمؤملا 0 0 هل تلاَقف 0 ا هغارن ال ام نايحنام د هلو

 او روما اطر 9ك يح ذا تان رز ومر 34 حا اة ل نسج يع:
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 ةدواع» ىن ا مايأ تضمو ها ءلا نأ تماعاو لاو ىلع فاق لاق اذه اط ا نأ طار ينالوم

 لاقؤ 4ب ها -__ ل لَقف قر اعاا تق رع دو تاقف يدهملا
 ىي

 ظ م
 مسرو يب كيلا بخي قنع * هلام كئاجر نهيباق تبرم :

 0 ف نرخ ق عرأ * ىرطان كر وج ءامس 1

 ا حاحالا دعو يذلا نأ * الل وقأ 3 ا انعراو

 هنو 1 ىتالول كلذ تركذ تااقف تعنصام لاقف تءاحف ةبتعب ىلع لاقف ىدهملا هتبنغف ديزي لاق

 لاقف كلذ ةيهاسلا نأ تماعأف هخركت اتيت لمفال لك كاف ديرام نامؤألا 1 لدفبلف هنباو

 اا ورأوا 2 كافآلا لئاح- كنم تنطق

 ىلاي ناحتعي كدعو تانبو * ىلااق كؤاحر ذا أخ ناك ام

 لال عيط ه. تلام # باخ ةقرب برات ءمط ناو

 نيتك ءاروخ ديزي لاق لاق هيبأ نع قحسا نب دا ينثدح لاق صزالا يبأ نب دمع ( 7

 تلقف ءانغلا امم ل ءاقرزاا 7 ا ةيراح ير © تناككف شب 3 طا قع ةنيدملاب سس 3

 اا | 11 هلق كدنع ام تاع كاقق ىط دنع فوكو يباوح درو ىلوق يعهنا 0 5 ا
 ,سٍ نها لي عي ةيفف 211111 1 ز 1 ز ]| ]| ]| ]| ]| ]#8 6 7 فرز 5 7

 1 هديب 2 / 000 17 0 يدينك ل ا الا تيد 7 كييف ال نسي ادبدسا نكي هدا

 3 : 5 0210 0 3 2 / ١

 ا اك كك كى كك مممم>بتتببااااخخاخخ ب77

: 1 

 يد يمسأف هللا ا نإ ةلودل. 4 1 ةلذا لب 1 أمف يجمط 23 ارا ه ةريط تفر طاق ه4عم 7

 ١ تاقف لقف 'ى ك6 ناك نأ مست يو تأاقف

 !ِ 0 : 0 تمولوي ريغىلا كاوه + ايشف» 0 يتنأ يف م 01 مل

 يانح م ا نه تشعبام رك 37 يدوم كاوسا قا اكتام 0
5 

 هللاوال تاقف 0 ةملغ جاي ها 1 ةيحم ط رو نك هللا كدقنأ تى اقم الاب 0 لت ان:ؤ لاق

 تلاقفةيحم ْط ”رث نع 0

 1 ْك 07 ريغ ىلع * نكنالو تدنو - دك قاف 2 قف

 (0 ا دق كلت تناك ىذلا قيرطلا يق ناقل“ تااكف اران ىلق يف. تءرضأ امأكل ةللاوف لاق



 اليوط |هد ينفطالتو ىنناكت تناكف ءافاخلا دالوأ ضدب اهارتشا مث اهب جرفتاو |

 م ةراتخلا ةناملا نم نعم

 اباطو معتلاانل ماد تسول * ابايحالا انل تعمح ةلبلاب ٠

 أبان مح هلقعل .حيحملا عد * افقرقال ومش اهاقسن انتب

 اايرز اها جازملا دنع # ةرانولازفلامدلث. ءارمح
 ابانع تق رق ةضن نه * امنامبناك ةبراح ك١

 اباسح لامشلا كلا يلع ىتات * اهب ترقن اذا اهانع ناكو. ا
 قالطإب جزم راتخلا هنملو فاقدلا مهحرلا ديما ءانغلاو يمعلا ةشاكتل رعشلا * لماكلا نم هضورع |

 . يطسولا ىرحم ىف هدا

 (- د هيلو يمل ها راسا

 مهنا لاش عوفدملاك مع ا يف لطأو مل أ يف ند ةرمد لا لع نوع ٠ ىمالا كدا كيع كك ةشاكع وش

 لاقف 0 ندحو د 9 اونو ا باطلا كب رر * أف ا 0 ىف اود ||

 ١ ' يلب ف 1 يا وحعم ادعم 0 0 ءارع 00 لاقو 00 هل ف اور 2

 م نب تلا لك دع ارق يف ةماسلاا اندجو ْ
 2 د لاق ها نع قدسا نب دان ن ء نا كلب ع يس يناس يف يدلل 1

 مهلاوذ ثدمأف عشاخم وذو عووروج تا أ ءادعوال دبا راب قدزرفلاو رز قئاوت 1 لاق هدي ©

 معلااوذ | ولاق ءالكوه ند رير> لاَقف عوبر, ىفب أودرطف بشنألا يعافلا هٌواحو عشا ينب ٍ

 8 مسي يف م ا|وبالا دف هبا ذولا تع نم قدررشلا
 برعلامكف رعت ملو يريترعو 0 ؟رادزاوهالاف .١ ينبا [أوريس

 مدخ نك الو ىاتافحاو هرعش عاشو رهش نممسبل ةيسايعلا ةلودلا ءارعشنه ,لقم نغانع هشاكعو ||

 ىلع ىنادح لاق ا نب مساقلا نب دمحم ىنثدحو لاق ىلع نب نس م 52- ) مه>دمو ءافلخلا |[ ظ

 ةشاكع ناك يأ لاق لاق يرصبلا ىتاكلا ديمح نب ديعس ىنثدح لاق ىبارعالا نبا نع ء نسحلا' ناأإ ا

 عش هيحاص ادا مكي الو قرتش داكن الو رشاعتنان 0 افلاو ىلاقيدص ىمعلا دمصلا دع نب[ ا

 ةهاكفلا نم هيف 0 د ريغ نكفلاو باقلا 00 هن دبع امع ةئيهلا ريغتم ةيانأ ضد ٍِق هتيأرف : أ

 2 ءأ اهل لاه نييمشاهلا ضعبل ةيراح يوه هنأ عوريخخاا مي العا ماعاكف هلا نع هتلاسف حز داو 2

 (”ثلا قانالا# 1

 6 : م نا ل لا 10 ا ل د ا ار ا ا

 1 قاوم 17 2100# -
 نيضسمل ف
1001 00 



 |[ 4 1 ةعفلا دعب هيفا 2 هيلع فرشت مهرادل حانح ند الا اهاريال توءصئسم هيلع اهماسص ناو
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 0 ب ن. .كلام نب,ليقعو تودصلا يب نهو ورم نب هللا 0 ةعيبر نب 00 6 5

 03: ترذنف مهعم ذئموب اوناكو براخم نم مهعم نمو ةرداخلا طهر دعس نب ةيلم“ ىبوزغ نودبر

 "|| ىلا رظنال هلع يف ها طا صن ناب وتو يندخلا يراحلاك الامني سيق بكرف هبلعتولمب مهب

 1 نب ةبؤدحاب لأ ءادانق يب رذلا رصن نب هب وح ىرعلا كلام نب ليقع ف ىع اوند املق موقلا

 ٍ هنأ ماين هل رضوا تلمفام هل لاقف تنئظاه ريغل نكل تلقأ كيلا لآقق كل اءرسأ اربخ ىلنافرصأ

 نيتنمط افلتخاو هبحاص ىلع امهْنم دحاو لك لمح مل 2و طن كاك اهردمإ ندحلا قف يه لاقق

 الاتق أولتتقاف مهرذنأف ةيلعث ينب نبا يبراح ا كلام نب سدق قاطناو هياص تقد ةنعط ةيوَح هنعطف
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 نب هللا ديعو كلاغ نب باّؤذ لتقو يرعغلا 0 تامو صاع ىنب رئاسو ريكو تي '

 كلذ يف ةرداحلا لاقف توحدلا ين دحأور# 1
 رغم ءاقنع ولا يف هب تراطو * هب تةلح يحضلا يف ال.ةع ناك 0 1 ؛ 0

 ءاوهلا وهو حوللا يف هب ترا يورو |
 بيصتي هلاب رس كر. يدل #* صاع ١ ؟ وعدي مرك يذو ْ

 ]د رم ليا نفعت و هاخأ اوهلَسأف فو ىلا عقو ماعتأر

 5 ةنسالا قوق كك هل #* صاع توملا ا ل اذ ماسو

 تهم ةرازللا فكي هند ىلا *# اساعز لا هتالظأاهب اذا

 كمت نيعرب نسل دار ه6 تانحت هرم 0

 ريهر نب شادنج لوس ةمقولا هذه ىفو لاق |[ 5

 رس ىلا ليبسالا كلا كلا." انمأو اني نءاسوحلا 0 1
 جرح ورعولا لاو راح رم ب وش مويب فرعي مويلا اذهو لاق براحت نم ةليبق رسج 1

 ضيغل نإ سبع ىبوزع دي ريوهو دعس نب ةءاع ىنب نمو ةرازف ىنب نم عبي نع نا 1

 مهولتاقف ور< ينبو باررلاو دعس عج يف معو ةفافكلا هل لاش ءام ىلع ميه ىف مآ اشيح أ[وُق
 ش 58
 كلذيف :رداحلا لاقفةفافك م وب هللا, مويلا اذهوتافحا م . تيزهوادي شالا | ْ

 0 اممضت د الملا يمعأ سم # تغطدقو م: نم انعم نو 7 ١

 ديلا غلبذا شيما يرخآ عبتتل « اناخ  ةفافكلا موي ع ١
 دشلا اب ليس ل الح *ميلاحر تفخت ساو تااش ني> ىلع

 دقلااهرعتا لاطب الا نعتماخو * اهر را ىاروخسلا كثيهاذا

 ودستالو يلم ءاظب شو *» ميلع قيصلا قانا
 رإاطا وه ءاثثلا نا اساسا #2 تهجر الاباال انلع اوتتاف

 م هيمسل و 2 نا راخل هجم

 ييهباطملا دبع نبثر 1| نب لفوت ينب ىلوم هنإ لبقو حج يف 00 1 7 ع دع

 ىلا سرفلا ءانغ لقنو مهنه ءانغلا عنص نه 2 لوادأ يراك 0 نين ملا لوط ن. مدقتم 5

 سراف ىلا باقناو ة ةيسوح وطسالاو ةيطيزربلاو مورلا ناحلا دحاو ماك || لا لل>ر مث برعلا ا :

 هش اما ا و غلا كلتئ مداح ةدحادو وزاحملا ىلا مدق مب رضلا م و اريثك ءانغ اهب ,ذحأف ا

 اذه ىلع ىنغو برعلا ءانغ نع ةجراخ مورلاو س رفا 00 ف ةدوحو» ييادا تارينلا نم 1

 تابزرلا نب فاخنب رمح ( قرح ) هدلعا 0 هعسمو هنطو كلذ تا لوا بهذا |

 اذه يع نه كوأ نأ ةيوملا نب مامنه نع هيبأ نع قا نيا ى نب نيسلاو 00١
 مارخلا دجسملا نوب مهو سرفلاب سم.هنأ كلذو موزخم ىب ىلوم يحل نبا يفرعلا ءانغلا ا
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 ا حسعا نب ناكو راو حرس نبا ع ىذلا وهو يلمع رعش ٍف هيلقف الا هءانغ 0

 || زارط اثرا نب د#انثدح لاق ىزارلا دمت نب هللاديبعنإ ال وحلا 1 نب 1 دو اكرم

 امةبمكلا رييزلا نبا ءانب بيس ناكلاق ىلذهلا ركب يبأ نع ينئادملا نع قحسا ر 7 ذو ىنئادملا نع
 لأ دقماعلالهأ نوكي نأ فاق ليلا قوف ليللب ًاتاوصأ عمس هورصاح الل مأشلا لحا نأ توتا
 نظنيل خر سأر ىلع ا ذرف قربو راو هس ةدبدش حر تاذ ءاع 0 ةليآ تناكو هيلا اولصو

 يف سانلا دهحو اهف تلاطتسا ١ | رخلاف ةيكلا راتب -ا نع تمق وف جرا ١ ءراطاف ىاتا ىلا

 ُِق ماك ىانلا جرا رار نم ةأرما كاما تقاي ةيمكلا هك اورد م اف اع ا

 م يبا مسوللا لوو اوعدي ادحاس ريبزلا نب حدو مولع ب اذعلا ل كد ءافوخا مزانج

 عجارتو نمأ راهلا ىلاعآ اءاف كيدي نيب ى قيصان ان - يندب كدانع كلهم الف يردام دا

 كر هحلصإو هلق هعضوم ن ع 0 2 نا تدب يف مد مم نا هللا هللا مط لاقف سانلا

 نرد نم نيئانوب اعدو اهدعاوق ىلا اوغلب َدح ةلعفلا هعمو هدب [دتيم اهءده 7 < انار> ةمكلا

 ل ححسم نإ ديعس ناك لاق نيكسم نأ نع يلكلا نب نيج( ىحسا لاق )ا اهانف مورلاو

 ة.سرافلابن ون ا جلا نبال ة كانا مهو سرفلا يأرف حم ينيب ىلوم يسع | نأ طا نو

 الاق نرد معان بيعش نع مالاس 0 ينادحو ( قحسا لاق ) كلذ ىل 00 قتشاف

 ىنئادملا ىادحو ( قحسا لاق ) يسع أ نأ يك حمج ينب وم وهو دوسأ ححسم نب ديعس 3ك

 ٠ ينبل ىلوم وهو لاق ناّنعا انأ كل نكمل 0 اكلم ليتم لف نأ نع رفعح نب رذص نع

 ” || ينثدحو ( قحسا لاق ) عرس نب هنعلبق كا ذلو دحاو لجرل حيرس نيل دو نك ترا نإ لكد
 نب ناك لاقو هال وو هلك نم كيف وبا 1 تاه لم رك ذف نادبح نب حلاص نع يدع نب ميطا

 || هرغص ىف لوشه ناكو هل ا لونا نانا نوال" ندسدحإار ا ناكو اياد اسك انطق حج م

 ناو كلذ نفرءتال تشع نئلو هيف ينس سارف نسح الا هَقتنَع نم ىنعنم امو نش مالغلا اذط ناكل

 ةبايسلاب لوالا 0 نم وهو ىلءاعلا ع عاقرلا نب رعشاإ ينغدي وهو اموب هالو» ةعمسق رح وهف تم

 يلعسولا يرحم يف
 . وص /

 معانلا بيغ نيبو كيكللا نيب * مداقتم افع  للط ىلع م
 : مناقل أ ترزا ثيثلا هيب ى 2 ايعذدفا يأ اودي

 || نا لاقف هب ادتبا امم ادع را داق ءداعاف لك كتم هتيم ام دعا اب هل لاف هالوم هب اعدف

 (متققتف ةيسرافلاب ينذتن مجاعالا هذه تع.س لاق اذه كل ينأ لاق 2 0 ا مو نكد
 ]|| ع ربمو مانع ىف عستاو هبدأ رثكو هالوم مزاف هللا هجول رح تنأف هل لاق رعشلا اذه ىفان لقو
 || دهمحاو 1 هللاقو حرس نب ديبع هالوم هللا عفدف هنم هوعمسأم نسحو هفرظل هبا رببعأو

 ( ير[ اظن هل فرعي 0 ءلعازرب م 0 و انوص سانلا نسحأ حيرس نإ ل

 1 نع نوشد>املا نب نع نوره ادع لاق راكب نب ريز ١١ انثدح لاق ءالاعلا يف نب ل |



 نن داخل ان رح الاف 2 نب نيلاو نازرملا ى فاخا نب نر ةنمدملا ا لهأ >

 لغااق تلخد لاق ةئيدملا ما نم خيش نع نيكسم ىفأ نع يي اكلا نب ركذ لاق هيبأ نع

 يشرقلا هل لاقتفهف ىعأال نيعلا هدأت لي فرطلان 0 ةنيدملاب شيرق نم

 احدق ل واس 5 1 هرموتسب 9 قرسبلا هرصخخح ن ه4 هعاج 1 0 تدع اف الا 00

 ا نا نّملا بدسع تدمو #* 0 ل 1 تا 0 : ش]

 اروح ف رطلايحاسالاغ ىغاننا * ةللرهملا تسحر رش فص 0 ا
 اركشيو ايف فرطلا راحب تحو # هلقعءرملا بلت ىتبج نت 0000

 ريما كب ةبوت رع 3

 اهريساو نك رحاوه * ي ربغت ال ت تنك نا ينريغو ِ

 اهووك نفاع ريغ راوض ايما ابنك يراوملا رك نادال

 اهدرؤمنتساالك اهادر فوخح اد« ةفوش لك زاوحا تشات

 اهريدغ اهنع نك هن ءام صيماعد #3 مناك امف موقلا ءاقمض ىرت

 هللا دبع نع امور اذكه :لاَقف هنؤ تاسإالا هده فرش او رعشلا اذه يورال يا. 1 تل

 ححعسم نبال نيزحللا نيده يفءانغلا ان رفعح نك هللأ كيع ىلوم ريا عفان وه اذاو لاقرتلما

 ليعج نب بنك تايبا يف نا شبح رك ذو ترم يتلا بتكلا نم “يش ىف ةقيرط امه دجأ مو ]|
 رصن كب تاع د و نناكلا دايز نب ةمادقنب رفع ( ينبدح) يطال لمار فيفخ مهاربالا ال 1

 ينثدح لاق ىمشاطأ ي موه نب دم قا هللأ ديع ىنثدح لاق كعب يبأ نب هللا دنع م أولاق ايل ||

 يدر اظل لش نم لوا لاق هلا م ناوفص نب ةرام نب ةرمل اب يا

 نأالا هنالو ىف فلم دكر نان موزخم يب يلوم حسم نإ ديس الا اا ىلا ىسرافلا 5

 ىو طقرلا اط لاشي ىلا هرودينب امل نايفس ىنأ نب ةيواعم نأ كاذو موزخي يق ءالو هيلع كلغ

 دج ملا نم دعصملاراس ١ ىلع ىو اخو اد اه 0 ءاضم ىلا رارقلا ال مدرلا ىلا نيرادلا 5 ظ

 00 د.عسْن اكو 0 آالاوص+!ا هنوني اوناكف فاو ءلا ٠ نهاس رذ نيئانب 05 نا 0 م

 عاص م يف رع لارعشلا لأ هلشو علا 8 "لأ نم نسحتسا اق مهايذب ىلع مانع ند عمسف 3

 يفاغ الل ىالك ىلع هعنص يذلا ل ميدق نم ناكف ضد رغلا ع يذلا وهو كلذ 3

 0 ٠
 5 مس ير : 0

 ححسف مركلا رحلا كلم دق * يححساف تكلمدق كنا مالثا

 حرس ةانعلاو كدنع لغلا يف د هءاس 9 ل ناع ىلع ينم

 ها ١ ند كدنع نايس د هنأ 5 تعا مكحيضنأل يفا

 حز م اذه دج كلا اهح ةمالس ىلا تزكش اذا

 ف كلاثو رصنلاب لوأ لم ةف ناحدو رصتلا لوا نع حجسم نبال ءانغلاو سوال ١ لا | ا
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 يئرقلا 00000 د لاق ورع نارضتلا ىىدح لاق“ ياركلا دعس ن دمح انتدح امج الاق

 هللا و1 تاك را ايمنف ةكع ناوىم نب كلما دبما الءاعتنك لاقرقش الا نامحد انثدح لاق
 تلك عوولاب ضقأ نأ 9 نادك و كاوا هلع قد 10 1 نايتف د جحسم نب ديعس

 هزشاف دير نيا هل لاقف هقبرط ىف تائنءم راوح هل لحر ه.حصق 'ماشلا ىلا جد سم نا هحوتف

 الاف اه د درخلف قدندااقلو قح هحيصف من لاق ىبم نوكتف هل لاق مأشلادي الا هللاقو مرح
 مولع 0 نا قوق هير ومنو شا رو ع م رفناا ع وه أولاقف نينم ؤملا ريماب ىاانلا نما ن *ه

 نأ لاَقف مذ مهمه يق قفالا هب اولقاثتو ا قرب اهل لاشي ة هنيق ىلإ 1 مدي نأ دعوم مولع 1

 سا ال8 اردق نم مف ليلو ةونلا لير قادم مط لاق ءادنلا 13| املف هتقلا تيب ىلا

 اولعفف كلذ لثممط لاقبارشلاىلا !وراص اءلف لكأ امب هيلا ١ وئبوهنم اويحتسافماقو ةرحان لك او
 ةيراح ت>رخو اتاخد م  ءاشعلا ىلا اتنغف امهل عضو دق ريرس لع ا: لش ل 6 هب

 نبلاقهلامشو ريرسسلا نيع نع اهنم نق ا باحو ريرسلا ىلع تساحاهعم اهو ةئطاو ا ةسح

 تنلا اذه تلق ة مجححسم

 طا تل لحنا تدب * ةعرب حيباصم ما نس

 امنونكساولازي مو اركي ا رانا ورظنف لاثمالا يب د وسلا اذه برضنا تلاقو 0 3-

 لاقف ىتيراح ىلعمدقي دوسالا اذهل ئم|لاقواعال وءبضفتللا 20000007 نوط تنغ أ
 ىل اولاقو هموقلامثذت :فموقأتيهذف موقلا ىلع تاق'دققف يلزم ىلا فرصن اف هدنع يف 2 . يذلا لحرلاىل ظ

 تببوف توصلاتينغف تعفدنا مث تاباوقسا زا تال ات قف ت و تقف كك دا 0 مقل ١ ظ

 تت ”وفكدنع مقاالاووهانأ هللاوينإ تاقف جحسم نبدي نيكو اهنااز اذه اهالواح !اةفةيراخلا

 دنعالا مقأال هللاوتلقذ يدنع لب اذهلاقو يدنعنوكي لاو ىدنع نوكي اذهلاقف نوش 2 ٌْ

 ريمأ عمةلبللا رمسأ ينإهحا ل !اًموَر يأ مت ريخأ 0 ا ولأس من مم هلزت 1 يذلا لجرلا ىف ل 5 دين

 ناف نام ءاارسمأ لزم ءاذم ا د ءادلخ لمعت 1 ىكلو ال لاقو دحمنأ 0 لاق نان مما

 2 نبا 51 لشو] منا تيطق ا راملف كلملا ديعمىلا يذم وكي 1 ا وفل تم ُّط 4ع :هتقفاو

 ادح مر صقلا فرشءارو نم هسا جرح و

 كزلز مل مادقالا لزلز نا خ# ىللضفلا نبا اي ذاعماب كنإ

 لسملا نورقلا عادصا مه ند لرال !تاعككلاو سوم نا د نع

 * لدعالل اوحتنب ىح قدال *

 دحا هل لاقوهلءرضحاف هرضحا لاق ىلع مدق ىزاح> لجحر لاق اذهنم ىثرقلل كلما دبع لاقف

 ا 0 ل ىنادح 2كلملا 3 هع نإ كك وا مايأيف ةنغع ل هنقل ىد هيي

 ا 9 موضعا ر 6 زاححلا له نه |[ الحر بت. - 0 ف له نان فان لاق 6 سو

 1 يم لبال اولق ىنيض ذ عم بهذأنأو مثأ اوقاطنا هباختال لاقو كن حا

 )1520ج 0 2020-02-2-00101010202-ب-ب-ب-ب-جخ-س7د1دددخددددذدخد1آ77:277200

 1 ب
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 ام كا

 ند ابل

 1 ل . 50000- دم اا دس هن سنس
 1 7 ننس
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 لاق مع لاق نقتملا ءانغلا ىنغت ل لاق | لاقناكرلا ان ىعت ا لاق مناد |

 ألق كيو نأ, نوت ترتر ل

0 

 دم ةرات انزل هاما ن د

 (١)قاءس ءاديب لوقلا ذرت ا 0 قاف نيس له ليل ر أد الس

 (؟)قروم مداقتلاو اهالب لوطل * اهم 8 راد:لوقلا درت لو ظ

 ىعالل رعشلا نأ 0 نع يحن نب يلع نب ىحب ر 53و ىلولانإال ر علا لباولطلا ماطور

 ةاؤرلاو د هدحلإف 2 ادخال ندع لك رعش يف هان ىلا دقو طاغكلذو | 3

 فقويل هراخا ىقعباهأ عاجلا دقو ةديج ةليوط هل ةديصق نءىلوم ا نبأ رعش يف هاندحوو مم دحال | 5

 هفلاخام ىلعة>1لا حاضنإ ىلإ ج ١> ةهذلا هذهلثم نم عقو اذإ طاغلا ناك قا هان رت دا ةدح ىلع 0

 نع رصئنلا يرحم يف ةبانسلا 3 .ليقث درطمل راتخلا نحللا يف ءانملاواهيق باوضلا لع ك0

 يفوكملا نب دعا ل رع ىطسولاب ليقث فيذخ ةرهز بويال هيو ورمتو سنوبو قحسا

 ظ اهو نيتيب ةدابز ةرهز بوبأ ءانغ[] 7

 قوشنلاو حالا أذ كيلع ضاقأ * بلاغ ىلاكتل و ٍليلَح لاقو

 قدزت سفناا ما تدر اذإ داكت « رعمكفك !قاقوالاطو

 7 ةيسلو ىلوملا نب ذاخأ 1-0

 ديحمدقتم نعاشفوع نب ورم ينب نم 3 : راصنالا ىلوم ىلوأا ئ م هللا دبع نب دمخ وه 0

 تاللصإ هلدوذ دئاصق ةدعب هحدتماو يدوملا ىلع مدقو ام ءاهأ يحادم وني :اودلا ىمرضخم نم

 || هللا دنع نب دمحم انثدح لاق 0 0 () ةئهلا نسح باشا فيظن ًافيفع ًايرظ ناكو ةينس | 0

 (| فوغ نبو رمي نب ىلوم ادم يمسي ىلوملا نب ناكحاطتلا نيطاص نب دج ىللاقلاق ل رل |
 هل وق هدشنأف هيلع مدقف هلا ىلع مدق. ناكو امقب هنكسم ناكو رافال نم | 3

 قلمس ءادس لوقلا در يفاو # قاع نيم لهىل رادالس

 قرهم مداقتلاو اهالب لوطل * امناك راد لوقلادرت يفاو

 س ومأق هأ تارعم 7 مر 3 6 أ !فصقداا عاقلا زحِك قلمحلا 00 1



 ”قودللاو نسالا اذ كنلعضاقأ' * بلاغ ىل اكلاو قيلخ لاقو

 2 قرغي مث هراثو دبي عمدلا نم * ةل رئاود يف ناو

 ْ ظ امف لوقب
 اهلا ةالف ٠ لك « ىقانتامغايدبملا مئاقلاىلإ 1

 0 رسولا ىفاعس يب «تحر أ رك كرا اهتم لاغاذإ
 قفص روزلا اطب بكم مل ءالتب * ةليلو موي نيب اهارقتيمر

 قاعم ريوضصلا مع نم ءارم * اهمامز ناك ابق سة سم نم

 قاح ةليعلا اهنم تلعج دقو * يت تاج دانلا ةبكوم

 (5) قنقن سأرلا عرق )١( فيش مدأ# 1 مامأ نيهالملا ىقب

 . ©)قلواعورلان .اهورعي نيالا ىلع * اهاكواهلحتسا اذا اهارت

 05( قاروخلا ن بي الل هب رمق * اديدقو برذعلا ضرأةكروم

 ةديصقلاماهك نم هرك ذ تطرشاماماف ةديصقلا سن يف ينغف رع هتلص 0 ىدهملا اهسدعتساف

 ظ ظ سيلفا حلا م
 قتلا حتارلاو اطايذأب * يلبلاعمتاسءارلا حاب 1 ع
 0 رم كاع ياش + افلح ءالل نم هس اش الك
 قيررو ءام يرك اا ديعأ * هلاحس تّهره اهم قير اذا

 00000 01 هدحرأب + اغا كيرا ير حبصاف

 قاوعقوشلا عفربال نا لايخ ** امناف رايدلا لالطا كين الف
 رياخت كدوش وا راد لالطاب * انجنتم يرن نا اهافس ناو

 قرفتلا ماع بوتكم 0 #2 1 نيحلل نع ع الف

  قاخمو لا مايالا ىلع اريح ا ل ل تنام لكى ردنا دخو

 قفواودادلاىلواسغالانم * هاف يلوتام ىتفلا ريصف

 ظ : قثوأ وه يذلل يندأىوربو

 قفشت كلاق بولحم نيحلا الو #* ىد رلا عف رتالقا شالا كنااو

 قرطيو ىداغي اف هيادحال + نهاتناوا هدلاكعريم ناك

 (رتنلاو يالا كيلع ضاق + لاق ىل اكلاو ليلَخ لاقو
 قهزتسفنلا اطتداكة نمد ىلع *ةربع فكقك | ىنأقون لاط دقو

 نس راما ليقثلا يفاملا 1 نسملاو ملظلا ءافلا دش ثومحلا ح يتفق وءايلا رسكب تفحبلا (1)

 سوماق ها ءاهب يهو فشلوا رفانلاوأ ماظ ظلا١ جرب رك قنقتلاو (0)

 سرمافا لا ىاوون ف ولام وقى ا 1 نونحلا قلوالاو (©)

 سوماق ها لكالا عضوم يئا ءاكن رون برعم ا مكردتك قارؤحلاو (4)



 قرغي مث ةراتودبي ءاملا نم ه# ةجل رمئاود نا كن

 قرقرتملا لئاطاواحرلا شره #* ةبايص ًاحيرش ينيع نم عمدللو ٠

 قشعيو بصي امم ينرذعيف * يبحاص كيمو قدفاحا لك

 قرخيف قيدصلا نينا يحابرو 3 يوولاووذمقسلا ب صلارذعي دق و 32

 قاع ل اوذو يوهأام ضدن م مل «.اريتدقو تقلعتا لاسر باعد 0 9

 ءاللعلا ىنأ نا يرحل ( ينربخا ) هتلقام ةح ىلع ةلالد امن. هترك ذام ضعل ينوةليوط ةد

 ردا فئانلاونلو نأ تحرخ لاق او رملادخ نا كلام يندح لاق راكب نيرييزلا 3

 0 نباو ءاق ىلا نام نورا دع نا غبصأو ىلوملا نياو بدتح نا 1

 هسفنا ىاوملا نا دشنأف ةيبرع اسوق 2

 لذرت دولا يذل ىليلالو ىلا * ةبابص نمتكب يبيالف ىبأو 8
 لصتما يذلا هتك تيدا ناره ندهن ماك ةءااب عنخأو

 نبا امبالاقف كيلا اهدوقن ىتح هذه ىلإ نم بدن نب يمن للا ددعو بئاسلا وبأ هل لاقف أ[
 يطسولا ىرح ىف قاطم لوا اق نيتريلا نذهيف * ىلإ اميمس هذه ىموق الا هللا يام ىلولا || 4

 نع نع دل قرح لاق نافه 1 اد لاق 0 5 ( ناماس ْن مشاهل هنا لاقيو ج !

 امفل وق, يف حلا هند.صقب هحدم دقو 0 نب ذبزي ىلع لولا نادذو لاق يذلا

 ريتال يلو أ ه2 قتلا كادوا

 ريقف ايندلايف ناكاام # ةرجبا كلتما ناتو ظ

 لاق رايد فلا نوقع هع لا قرولا نم هل لاقف ىلام تيب يف كلاقو هيزاخحم اعدق لاق

 (قرح ا كعاحد ا ًايلميفنأ ول هللاو كلاو هللا ىلا ةرذعملا نا لاق مث هيلا امهفدا ||

 اندح لاق برح نب مهاربا نبا دمحأ انثدح الاق نايزرملا نب فلخ نب دمو 1 َّ 2

 نبامقو ناملس نب رفع اخاذم ىلوملا نبا:ناك لاق نوشحاملا نب كلا ا دنع نع يري زلا بسم : ٠

 هىديصق هف "كو ديزي يف هحدم غرفتساو باهملا نبا ةديق نب ماح نب ديزيو نييمشاولا سانعلا ا

 اهيف لوقي تا
 ارازن داسو ةطاق ناطحق #* هل تناد يذلا برعلا دحاواب

 ارافسالا كسب امأ الزأ هلا ”كتنل نا اوج راذاول
 اراطودالملاةوفيدتلاالمف * هشب ركل دقلو ىدنااتشر 0

 لقنو اليوطاض رمهدنع ىلوملانبا ضرمو يضر يت> هاطعأف اهايإ ةدقلاو صف يلا اهب ءدصق مث 2
 هللاو تددول لاقف هريخ افرعتم ٠ متاح ن . ديزي هيلع لخد ضماو ةئلع نم قافأ 1 ءلف ينشأ ىتح :

 دما انت لق نسما را 7 ةتاط تعضأ 5 * اق> زافسالا ىدعب جاع النأ هللا دنع اا

 تنك لا ىلولات ينربخأ لاق زيزعلا دبع نع :كلملا 2غ نع ء راكب نب ريب زلا ينادح لاق ريهز نبا 1

 ةئيدملاق ب رط ىلع و رصم روصنملا هالو املف هاقلاالو هفرعأ نأ ريغ ن . متاح نب ديزي حلا



 موقأ 0 01 طاح اع رابعا 0 ه ألا :ةرتعا نان عذر 01 ردا

 ديا نيماتع 01 م نع لاقو وهل اظلغاف 38 0 نبا اعد هز نب د 0 1 لاق ورمي يب

 هنا يذاع ل فاجن ارهاظ لفاحلاو قارمألا قو ملسو هب ه.اع هللا ىلص هللأ لوسر ددعسم يف كلذ

 لاف كارعش ْق 0 31 ينلا 2 نيل نذ 1 م لاق لو دهاعم الو 1[ رمان شالو طق مرح ض رءتام

 00 اه 5 دال نلا 7 دج ميد هاله قفوفالا ل قلاط يار | هل

 | ليتزملالاقف ةلشام لقف 8 ا :اك اذا لاق م تد تلا الان ا معلا نا

 لاطو قفحاف هش ضعل ُق قارعلا يلا ىل وما 5 مداق لاق يد نإ دلع ةغئاع نإ نع تس كح و

 ا قى لاقث ةئدملا لآ قوشتو هب ضرصو ةماقف

 الالذ قارعلا ةماقألا راو ن الار س> ًاذلف لاحرلا ىه

 الابلب 1 جاهو 5 6 37 نيود كد أ ثد 1

 الالب ءانلا ةححاتب :ئفبا < ىن اك ءامسلا يق. رظن ١ تالظف

 الاسنا ليسم معد 5 3 0 زاحملا ل ا ل 5 رط

 ةراخاوف نعداحه كو ىياعطأ ن 56 ليقت يفانهن طوةغئاع نا تالا ةعيرالا هذه قع

 1 هتقيرط ان و

 الاحس ءادرلاف فرد نيعلاو * هش ثدحي ا دق لام '

 الالع ضيفت نأ عمادملا هنم * تكسو ركذت اذا بيرغلا نا
 لو الأن نوص اعيا

 ًالاقم تعرح ناو نزكتال

 د

 # هن 00 يحاصل لوقأ دقلو
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 الاشوالا ميو راحبلا كرث * ىذلاك ةئيدملاعدتذا كك دف
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 هقات كب درباق كيلع ضفخ

 الايع لالا عم دعت ادبأ * نكتال كسفن رطاخ قباحأف
 الاوهالا كفن مثحن ينح # ةميسج لانت نأ ١ كلبان رغا و

 الافالا هبيس لفت ارح # ارخاز كرئا موي كدحو يلا

 - كلا ةانيجوم :لذأ يح
 7 ديزي نب نحلل ىلوه يف نثدح لاق هسا نع ورم يأ نا ورع  قادحو لس زا ( لاق )

 ةعم ص يفاوقلا ب اح - نك كحال

 امف لوي ىلا هتديصقب هحدم دقو ىدهملا ىلع ىلوملا نبا

 ار لردع ميج ع برادا 0 1 1 ءادن ماألا عراق امو

 بئاوذلاو ىرذلا يف من٠ حب * مشاه لآ نمقارعالا دجام يتف
 بك اوكلارهز ءاملظلا سدنح ىدل * ماك نيرذلا طهرلا ن» مشا

 ال كدعسم ل راص نأ 0 كس هيلع هللا ىلص هللا لوسر كدحعسم نم جرح دقو هيدشن اق هتيقلف



 غرير 00
 2 مكنات * مشاه بقانم ًاموي تركذ اذا

 بئاعل بنع سابعلا ىتب يفاف #* هباصنو هقالخا ىف تبع ندأو

 بلاغ نب ىؤل نم ىلاحملا لهال #* هطهرو نيئمؤملا ريمأ ناو

 تذاكشلا رع يلا يلا * اوثراوو دالبلا داتوأ كناوأ

 : لاقف بلاط ىنأ لا اهف رم |
 بهاوملا ليز> مهف اورداغذاو مم هك الا: اومقن امو

 براهو ليتق نم سوفت ءافش *# مهئامدب مسط اولث مهلأو
 بضاوقلا تافهرملاوانقلا رم * ,هوفكو ادعلا نؤد م لارا

 بئارتلاتاجتاو هوجولاناسح * مئاركو مها ادا ب | وماحو

 بمئات لك ىلع مهف ةماعنإب * دئاعل نيئمؤملا يا

 بقاوعلا يف ارظان مهع زواجن * اوفه اذاو مهاندا اوند ام اذا

 براقالا تاحشاويف هب فيكف *«ىدرلاا وكر ينانيصقالا ىلعقيفش

 كلذك لزي ملو ةرخاف ا!بايث سباو هراد ينبو قفتاف ةنردملا مدقو ةينس ةلصإ يدهملا هلصوف لاق |

 0 ةفيطو هيلع هل تاكو درا نسما ىلع .لخد م هايح امدلعل هناي ن قدما

 هحدع هلوق هدشنأف هيلع

 نازحالا قراوط ينترتعاو * ناريخلا قرفت قوش جاه

 نامزرش نامزلا راص ننح * ينامز نم ىضمام تر ل

 ديز نب نسحلا حدمي ايف كوقي

 ناكمو تصمو لحل + ادا لانس ارا 5 ولو

 نارق جرب ريسغ يف انا رق ما قلت هاذ تب وأ

 نال ذاع يفوأ 5 شر | < حاس أ ةايللا دحيم 5

 ناهربالايذلوسرأأ لضفب 0 نفح هلال لضفب وا

 ناميالاو نيقيلا طهر مس * اقلا يبأ طهرب حضاو هلضف
 نافملاو ناعملا لحلو ار 200 ىدبلاو رونلاووذ مه

 نايصخلا عزان اه اذا ل * دعلاو ةوبللاو قحلا ندعم

 5 ةيلغو لفح موي * اوراجن لاجرلا ذا ديز نباو
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 ناحل اه 0 3 ثرو #* ناهر ريجم قاغم قراس

 ىل لوقف راجللا ىلا نعت 21161 نم اذك ضاعاي هل لاق مث ايلاخهب اعد اهايا دمنا الن لق أ

 لوقف قارعلا ىلا تي اذا 3 اذهأإ

 بلاغ نب يؤول نم ىلاعملا طهرل #* هطهرو نينم ولأ رمأ ناو ش أ

 بذاكتلا نكح وللا دعب يدنا اوثراوو دالبلا داثوأ كئلوأ 3

 تا يقامالا تو



 هطهر لا هطقرو 8 دمام ناو لقأ 1 لاف 2 لاَ ال 1 كودو !| نبأ اب ينفصتتا هل لاف

 : لوش ثيح مهب ءارغالاو .مبلع نمظلاو ىلهأ نيب الا كحندمو َّك ل 1 اذه 6 لاق

 بهاوملالي زد 0 موك اورداغزناو * م م ةدوملا الا أومقت امو

 بزاهو ليتق نم سوف ءافش * ممامدب مط اولا م-ماو

 تع جرن 00 هدهد رقتيو لوقب صاغلان ا لودر | نءايلاق 5 5 اكول 0 م>وف

 اهلقأال هللاو قوما دو , |لاقف لعفف أمف هي هش رظو هللا لمح نأ هلكو ن نس ني نس 0

 لوسرلا داعف الف ةتيلا طخاس يلع وهو ماقأ نااماو ا مليقف اضرلاب ام رق نا افاف ط>اس ىلع وهو ظ

 هيف هلوق هدشنأف نسكلا ىلع لخدو اهانقاف تدذر دق هل لق هل لاف ري نسما لك

 دعاو رداوغ تداح 3 داحو * ا مو يطعأو يناطعأفتلأس

 دهاشملا جيحبجلا يف ينتءمح اذا # هحدم دقنأ هما مسقاف

 دياصقلاي زح ثيح يرخابت دنت # ةدصصق يناث' ف اهون تلف اذا

 لخدف هحتتفاام رئاسو زاوهالا روك ىلع ءاول هل دقعو هيلع اخ رفط دقو ةقرازالا برح نم

 هدشنأف هل نذأف داشنالا يف نذاتساف هحدم دقو ىلوملا نب هيلع
©» 

 تس 9

 بشاوهوةوصوذنرذعي لهو #7 باطم تاو 1 له يم وقلاب الأ

 بقثملا عاربلا ن 4-5 ىلحالب + يّونلا تطشدقو ىليلولا نحي

 هل 0001 افلا نيورع نع يطسولاب لمر هنطو در كوع

 هتقي رط 0 دب و 0

 يندازف بيش 3 ىلإ ترارقتا

 نكي يف بانتجابىدجو تيوادف

 ع

 برقتلا املا دعب ىلع ًاداعب
 حتا اه اق م 1 ءاود

 بقص ني فكتشمام ا ا الو اطلاع ىأتلا دينع اذ

 باغاف ءازعلا قل نكلو اضرلاهريغ اع ىضارلابت نك امو

 0001 ةرورالا هاهااذ] < ةتمتع قاوزلا يوادخ للو
 باطاتنكام كاذ راوج لب #* متاح نب ديزي نم اموي رفظال

 الاب 5 كاخرلا :تيلقوا تواب

 ل تا قةفحَدو

 00 رآ ف ل ام فرىعال

 ةسه د 0 1

 اوقحلابل ىلاعملا يفلاحر يدصت

 3 ا د ا 1 ل ا ا ا ل هنعص تالذافا ومار يذلا تمرو

 2112 مادكملا طاسوأ هنكب
 بوصمو دعصم اموب مهلاوذو

 برغ٠و قرش زاحامف سانلا نم
 ا امل دوج يف نفود

 اودبذ ةتكردأ امو كادم

 !و كس اف تالذ أ يذلا اومآوو



 (ةذ) 5 00 3

 بكرملاو يمنا اف كدعاسي * ةينس لائم نم لوانت امهمو

 بطامو مارك ءابا ديحلا ىلا «بهاع .ماركح 7

 , سس وص
 بكوكو رينم ردب مهم ادب «# كوك صخااك ندد
 52 مى كتم يو * امدعل باهملا لا هبر نأ

 كر هل تدع ناك مهيلع نامزلا حاملا لاز امو

 باخمو بان دوحال مهاقبال # ةسافن ايح مايالا تبا ولف

 تساهم كك فال 1 مك * ةباكنو ةمعن 0 تاو

 0 نيح مةوماهب روق * اذيحو كم ءاسالا د
 هن رض كك ٠ ىلعمقأو ةعا> و همايلو هج رمسا سرؤو م فذ ه رمدنعلا مكاح نيبدبزب هل ضار
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 جي
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 2 7 5 5 03 يك 1 :
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 نبالو رع ىنأ نب ورع يدعيا ليتزلعا( لاق)ءدي ءلع فرض اند ولك هوز ا ا ا

 امسحتسي ناكو ىلونا | 1
ْ 2 

 انينسلا م رع نونا 3 0 كوابل
 اننبلا مآ نع كريم «بلرنل رالا رس
 انيرق' ةقرافم امي #1 هلم د لا 1

 انلولطلغ طايع « طا دا 6
 رضتلا لش تفي هم تالا فغاأ

 انونق ادبأ اك ار ين ** اوغلإب لكوملا ىرتو
 ايد ناو ته 5 نأ ةيلبلا نمو

 انيزح هب لازيالام # هس مرحي ءرملاو

 انيراوسيرطا عع شلع دس
 ايدعافل كاذا رص « 2 همس لسفا

 انيدعبالل دحملو ب تا ركاز اذ 1

 انيحصتتملا قرافو مك يذلا هلزنم لح دق

 جحو ةفالخلا ىلو 17 ىديملا نأ :ءادملا نع حاطنلا نب اص نب 0 رك ذو لسرطلا لقد |[ ْ

 دهح دما تا هبل تالص مماصوو ة ةميظع الاومأ سانلا راسو راصن الاوشي ! رثيف قرف

 بصخ ةئس هنسالاو ةنستنط و نسخ نإ هللأ دنع نب د عم مهحرستل هب أ مايأ ٍِق نبابلا بامأأ|

 سو هيلعللا ىلص هللا لوسر مع نب اذهويدهملا وه اذه اولاقو هب اوكربتو 00 هيحأف صخرو أ

 عاف ىلوملا نب يأرف سانلا يف هنيع دف «ارمشلا هتحدمو هلعاوشاو هلارعغ هبا

 هدشن اف كدتعام راصنالا ىلوماب تاه هل لاقف هنم برقف هبيرقتب ||
|| 
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 يداصلا متاحا ء ءادكلذب ىفشاو #3 دازلاب ليلاب ىل>بال للا

 داعم دعل نم اهداعم م ءاح دق المأ ان تناك ةدع ير

 هاوه ا نأ * تدوم يدبأ ناريغ هرمذام

 هّنقان فاصل أمف ل 5

 دا صهاظ

 داوع ريخلا لعفل ريخ ل اعف #2 هعفاتم 2 كك داليلا يوطت

 ةكفانم نه 4 كتان دخلا

 نمو ارا كاواسير 9 ىنغأ

 1 ضرالا ف دفاتمتناك

 كك

 نت

23 

 ند

3 

 داغ 1 ريخو 0 ري

 دافحاو داعساب نيدحسملاب

 يداصلل ءاملاك هن ريس و 0

 داك ال 0 ةردح 0

 “انا 000 ءلا لوبقلا ن م ةسارريخ ىف نع يدري نم

 هلابعل وهل ىرحننأب يراخلا كامو ةودلاو مرد الا ةرمدنعلا هل 0 ايا قى 1.

 يريزلا بعصم نبهللا ا نعحاطنلانبا رو (لاق) ءا طءلافرش ف مهقلساوميفكي 5 2 كيف

 املف اننا انوعدو | 3 هيلع انلخد املف راصن الاو شيرق نم ةعامج نو يدبأا ىلإ اندفو لاق

 هداف تاقام دمخاب تاه لاقف ىلوملا نبا ىلع ليقأ امزلك ند انغرف |
 «© وص

 لامحاي ةحالا ىدان

 ماع نايقلا در

 هل يقحلإ ا وامحلو

 ماج َتآَو ل

 نم ثبردح 8 لثلو

 اصلا بلط نع كلما

 اطال بياطالا نااب

 ادطا يب ةادولا ناو

 لااغ ا تحبصأ

 مسونم كك كوابو

 اطاع تا اذ_ه

 ا ا

 ”العاوةركاخلا يف كلذ دعب دفولا رئاسب هاواس 2 ةلحعم مهرد كيرلا ل ا هسا دل سعأف لاق
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 د

32 

37 

 د

3# 

 ني

3 
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3# 

#7 
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 د

 د

 لاوز 5 مهقملا نإ

 ل ىلا ٠ نم لل ا 8

 ع ل 1 4

 لام | ىلع 0 نيب

 لاللاب قرفت لآلا يف
 را كلنا تررطا
 لاصولايذل نوفالخا

 ال د اضاوحأو
 يللاعملاو مراكملا اذِسبإ

 لالضخلا مظ يف 2

 لاضنلاو هدا ع

 لاع لك كدجحمب واعي
 لالقلا ن ,تاقهاشلايف
 لاغلا ىخأ لاغلا نباو
 كاف ىلإ روعالا نا



 وبأ يفريصلا نارمج نب دم (ينربخأ ) ةدافولا قخاذهو عدلا قكييشل» ل مهاطعأ ام لثم |

 نب نه رلا دعن قحسا ن امهارب | ىنثدح لاق ىزتءلا ليلع نب نسحلا انيدح الا يمحو دحأ |[

 ناورم نب كلملا دبع مدق لاق يحج ا مهاد نب هللا دنع ىنثدح لاق هللا ديبع نب ع نب ةحلط م

 زاهالا كرك ا تا انركينأ رع سهلا نارا 0 !واان نك ةئيدلملا | ا
 ديع لحر دقو اهدروف هنع كالملا دبع ةلئسم نم هغابامل ىلوملا نب مدق ةئيدملا كللملا دبع مدق املفأ]

 تينلافناو را امجحامشو هدطا نيع نيب بشخ يذب ماب كردأف ةعساقا كلا ِ
 ا كبل لاق ىلوملا نبا كلما دع كلاس ١ 1 ريع لولا ناو يا كلا دي 3
 اهبف لوقت ىلا يلبل نع يرحل كف مث لمف انل هلثإ ملو هركش ' بحرص لاق نينمْؤلا ريما 0

 لدم دولا يذل ليلدالو ىلإ 5 هاك 0 ع 0

 نسوا رص ايااك لاق ةف تغلب اب كال اهنعاتب :ال ةمأ تناك نئاو اهكتجوزال ة رح ليل تناك نيل هللا | 5

 اسمي بيشالى بل اهتيمس هذه ىسوقالا ىليا.ام هللاو هتمأ الو ًادبارح ةءرح ركذأل تكامل
 هتليلو همويهدنع ماقأف كل فرطأ هنناو كلذ كلملا دبع هل لاقف 0 1 باطتس ال لغاشلا ناو || :

 ريئرلا نع يله باح ( ينربخأ )ةذدلا كف[ فرضنا وكر كاع مث عضال

 ىلع فق وف ناماس نب رفعح ٌُك ة ةرصبلا ىلوملا نب , مدق لاف حلا ةلاضف نب دمع ٠ نع هريغو أ

 هادانف كر 3 فرط

 :رفعحاب تاريخلا رفءعحاب # ةقاف يذو وعدي خراص م

 ركذي الف .تامدق نكو * يدا دن تا

 اهو لا يف هب نك * يدنرلا ىلو ساعل

 د كل دياب ديشأ * ىدللا ديقعلبحادتما اذه

 .؟

 نوره ابأ ىنكي ىندم ٌةنيزم ىلوم هنإ ليقو فوع نب ورمح نب ىلوم مث راضنالا ىلوم درطع | |
 نسح ةعئصلا دح توصلا ب دط ءانغلا ن.ح هحولا ليمح ناك هنا قحسا عزو ءابق لزس ناكو |

 ديشرلا مايأ ىلإ قبولا ى هود كردأو الختم ىنغي ناكو نآرقال امراق ًاهيقف ةءورملاو ىأرلا

 كلذ مراة كا ةداهشلا لدعم ناك هنا هنعزب زعلا ديعنب | ىلعهب ىنثدح 38 ذادر> نبا 1

 دا نع عبكو نعفلخ نب 0-5 نع يلدملا بوبأ يا ند 0 لع
 وهوادر 2 ةملس نب داع هنأ دصقف ةرصبلاب ءاضقلا ىلو داع نب ةماس نا هيبا نع قحسإ '

 تام هب أ ٠ نمةعامجهعمو هيلع قدف اليل هب يأ  مهعم م اأو لع ا ناماس 000 دق ميقم 1

 عي هدم نمو هر ال د رطع جر سول

 يلم اهل 2 ةحاح يف * لعل نم كيلا تدصق يفا

 لاقّللا كح اصأ يهام و لاقف
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 لزءلا بنام لوألا يح # يوس كيلا ائيثانلاط ال
 ادا وح هوغو اذه يفضل رف لا 2 لعااول را لاقت

 717 تدل اده ةين رعد

 سس عم
 ل [53 قئاويالا ذأ" + لزعلا تنالع كونا ع

 00000 رت راو ع هل كلان“ محا هللا

 00 كار كلب شيراز * ليح لصاو كيب ينا
 ىلثم اقراط كبالك تحب * امو تعحلع دقام ىلباشو

 ا الا ورم ونا يور اذكحو ىردتكلا ساع نب سمقلا "يمال رعغلا
 011 011 11 نا ورم سرزصتلا لوا لقت درطعا ءانغلاو طافي رجح نب سيقلا 'يرمإل

 ريناد نعو هنع قو رضنللاب لمر فيف> ةشئاع نبال هيفو كل هتيارر نم يطسولاب ليقت هنا

 نب يحي ( ينربخأو ) رصنبلاب ليقث قا مهارب أ هع هيفو يطسولاب لوأ لق فيقخ كلال

 ا ل و دال +ك لاق يلعنب نسحلا ( هب ينربخأو ) يندم 0 و ااج لاق يلع

 يدبملا ىلع تاخد لاق يطيعملا دلاخ نب مهارب | نع ةسان نع لفو داو يل خدع لاق متأ

 ينغتأ ىل لاقف افرط كلذ نم هتبذاخ هب يماع نعو ءانغلا نع ىنااسف يئانغ هل فصو ناك دقو

 1 2 ديعم 0 سقاونلاو مست نيئمؤملا رعب نابلصلا ىنغأو َ تلق سقوتلا

 وهو سيقاوتلا هنومسي زاجحلا
 دآ0  اررلادر أو + قطتق نين له ليلرادالس

 هن أينغلب 2 ينفرصو ىلع عخب لي زد لاع ىلمعأف هتينغف هنغ كحضي وهو ىدمملا ىل لاق مث 3 لاق

 قو د14 سل ناو يتولخ نمهيندأنأ ىلا ىل ةاحالو هب سن ال اناو يطيعم اذه لاق

 ايوسلم مميواود ن م ناويد يف د>والودهل ءانغثلا ةأور نم دا ركذامو دبع ندللا نأ لا اذه

 لاق ءالعلا نأ ن يرحر "اانا ( يرجا دقوت) طلغ هيلو دق 1 الو ءدارفنا لع هلا

 ناكودف ,عماج نباو ماما ايون لحد ينخب يطبمملا دلاخ نب مهاربا ناك لاقراكب نب ريبزلا انددح

 مساققلا اي هب هيلع كلأ لبال لاق لغللا اذه عيبتأ مهاربلاي عماج نب | هل لاقف هيتكرزواحم ءيث هل

 تابقول يطيعملا هل لاقف هبايث نم ةعاخب هلرمأف لطم 1 عار اطعام عماج نبا جرخ 0

 كتلاطنبو كمعلو عدتامأ كليو هللا كلا : را كللام هل لاقو عماج نا كحضف كتءلخ تاق ينال

 سقاوتلا يف :غأ هل انقر محا راسا عا كي م وح ديشرلا ىلإ لحدا كرشو

 ىنثدح لاق ىلع نب ىحي ( ينربخأ ) هم دقتيذلا لكم ريا ان د اذ ناسا ينغأو من لاق

 مدخل ىلع نب ناملس لاكملا مشاه ينب ةلود يفاءطقنم درطع ناكلاق قحسا ن ءاودلا ا

 هانغف ىلع نب ناماس يدب نيب ىنغي امون ناكو لاق ىدهملا ةفالخ ىف قونو مهريغ



 دي ا يل ا ج1 ا 1 4 يع 8.” .اهلاأل 0- ينو كت اميل | 57 . ان يل نى ل 1 كل" نيج
 2 ّح /' 0 نام م "1

 ٠ 52-- 0 سب

 (ةف) اة

 تس و
 رفاو هض مع مجرك نمو #* اطدق دحام نم مكف هلا

 ضارغ اا نك نم اذه تقرس هل ليقف ياش ءطا.- نع ليغ ىلا 5 سا هنا

 لب اولا كداح عطس ف ان ا هواش علراب 1

 لف ة4عوتسلا م ةنأ فاحوقفاوتن لوقعلا نكلو هقرسأ ! 1: لاقف أ[ ع

 فه توصلا ده

 تس وص

 َكليَبَهأ مهب رومعم تن او ير دقاماطاشحو سمينا

 لتاق ام> بوعل دو> * ةبويعر ةمالس مايآ *

 (١)لغاولاعرولا اميطيال * يثحلا مضه نآملاةطوطخ

 حرم نبيا هيتمأي نم سانلا نمو.لاق يملا ىحب نب فر ع نع يطسولاب ليقث يان ضيرغال ءانعلا

 تبناكلا مهاربأنب 8 ينثدح لاق ىحي نب ىلع يذدجح تءءس لاق حي نب يلع نب لج 2-_

 دع مشاه ينب نم وهو اهلع لاو وهو ةئيدللب ءاربز عم ت :ك لاق موثاك نب دلاخ ينثدح لاق

 مهضرعيل سلخ مهف درطع سبحو ١ وسب يضالملا تاما, : سأف كلل اديك نبثرحلا ن ! ةعبر ينب

 ندلاو ةنعلاو ايراد ةئرطا ان نم 4 ا ورا درطعل 0 ةيبيدملا لهأ ن م لاحر رضحو

 ا هبل اورضحا نينغملا وه اذاف جر> ودل اعدف هيلا هجتاوح عفر 9 هليبس يل هب اعدف

 ار هللا وف مهملظت الفلاق م لاق ءالؤه تسح ءانغلا  ىلعأ ريمالا هللا حابضا لاَقف ا هيلا 1

 قحسا نيد انسدحالاق هظححو ديم نب دمع ( ني ادس ىلحو كحضف طق عش هنماأإ

 0 همي نع ىح نا ديقحا دنع نب ليعوسانب ا دع نب دق نعىنأ ىلعتأرق 5 لاق

 لاق ينغملا درطعي هيلا ص وذ>شلاب هر ةسشدملات هلفاع ىلا ت كك نب دلولا فاختسا امل لاق

 هرصق ىف سلاح وهو هيلع تلخداف هيلا نصخشاو ةقفشن يدوزو تانكلا لماعلا ينأ رفاف درطع

 كار ام هللاوف ةحاس | ,فلجحرلا رودي | كلو ةريكلا تيل" رح او ةصص سم 5 ريفش ىلع

 تع نورغ انأأب اقاتشم كيلا تفك دقل لاف نسل 0 مأ تلق د لامعا لاق يتح هنلع رسأ

 يلكش اهلكش مئاليإل ذا * لزعلا ناجم لولا يح

 يلم شئار كلبن شيربو # يلبح لصاو كلبحب يفا
 س اًقرط كبالك تح « ل تملع دقام ىلبامشو

 لخادلاو ءاشآلايف رصقملاظقاسلال ذدلا فعضلا لغولاوةدنع ءانغال فعضلا ريغصلاو ناش ( ١
 مهبارشو مهماعط ىف موقلا ل



 تاسيس د

 1 ار اهتمبق كيردأال هب لع تناك ”ىثو ةلح قش يتح هتممتأام هللاوف هابا هتينغف لاق

 دق اهنأ أبمق هللا 1 320 قح ل ليفان ف هسفنب يرو نيفصأ اهاقلأو 3 هندلو 5 ايم

 لاقامهللا وف تقو ةلخلا تذخأف 00 عبجضاف ار 0 رع اب كارو انيالمف تصف

 ناكاملف هبرطو هل_هفو هفرظ نم ا مم ا كيم ىلا تفرصناف اهذذ الو اهعد 0 ك

 رع كيبل تاق درطعاي يل لاق هياع تلخد اماف يلرضح ف تقولا لثم ىف هلوسر ينءاح دغ نم '

 ىننغ لاق نيئمؤملا |

 ا 1: دن لج « اع لنأ  اذكك يرسم بهذي
 دج ل- ف ءاودلاب يف تالمف * ةحار بطلا يف نا يواد اولاقو 1

 ةيش : ىتلأ م اهدنع يلوآلاهللاو كت رقتحا اعاعلا بهذلاب 4 ع 3 تن أك يي ىثو ةلح قذف هايأ هند 1

 تالتحلو مانف يطغو لاو 000117 او اها هللا مع تنيين يت> اهف لوف ها ْ

 تلحدت هلوسر ىنءاح ثااثلا مويلا ناك املف تفرصتاو اهذخالو اهعد أ يللاقام هللا وف ةلا |

 نينمؤملا ريمأي كيبل د تاق درطعاب لاقو روتسلا ءارو نه ينءاكف هروتس تيقأأ دقوميف وهو هيل ٍ

 نيم هوما ا يناعد تاقو تدعقو اهلف#و دعو يي توقف ةسدملا تا نافل آلا كد "6 لاق :

 ةيازاا نبااي لاو ل06 لففو ةيأس تدخر هبا قف هّنب 1 هتءنغف ىلع حرتقاف هيلا تلخدف :

 ْ فرصناو اهذخ راند فلا هطعا مالغاي كقنع نبرضال ين دلو ا حا كاتم 5 نأ أ[

 0 هينغاوهنم ةرظن ىتدوزيو هدب لست ىف ىل ندا نا نيل ا ريما كار ادا تادف هب دما ىلإ

 تركد أ هللا لع امو هدنع ن٠ تح رن درطع لاق فرصناذ كلذىلا كب الو ىب ةحاحال لاقف

 ةدم مشاه ينب ؛ةلودن ه 0 6 6 3 أ

 100 محا * هلوأ ىدلا يناثلاو راسا لواقع دق ديلولا درطع هانغ امت لوالا توصلا ||

 سنويل هيفو قحسا نع عرقا ير يف ةءايسلاب ليقث نك 3 رطعل هيف ءاث هلا # اهم 0 ا

 يلطعسولاب ليق* يناث مهاربال هيف نا ةناب نب ورهع رك ذو ةنقي رط را دا نحل هباّتك نم ||

 هس وص
 يس سس سس م اج 4

 م7 امزملا "ا م

 ا ول تاع رك د ةدانت سا نأ
 زد تارا رطامو + امل نيرتيملاب ف قاومو

 املا , درأ مالا لثم ع مهفلخ ناكرلا ةضافإو
 الو ناك ال ني »ف فنا را نلت ا ىح
 رتف ىلع اناحا نفطيو * ةيوا فاوطتلا يفندعشبي



 (ةالز

 را لئاوم نهؤاشحا * تدهج دقو عبس ن نغرفف : 1 َّ

 لوالا ليقثلا نم هعاقباو نخالل راتخملا نخالا ىف ءانعلاو يعورلا كات نة رتل

 ضيرغال هيفو قحسأ نع تايبالا نه سداسلاو يناثااو لوالا يف رصنللا يرحم يف رثولا قالطاب |||

 ىرخ ف ةايسلا نكد تردد ثلاثلا يف رس نبالو ورع نع ىطسولاب لوا ليش فا 5

 قحسأ نع رصنبلا 1

7 هيسلو يوزذملا دلاخ نب ثرحلا رابخأ يمس 207
 م

 نباةسمنب ةظق * نإ موز نب ورءعنب هللا دبع نب م ماشه نب صاعلا نب كلك نس را 0

 ماش 0 لهح ياش اهماوراخ هه نب ني ترطانيدنسد ا ته ةيطاق هماو بلاغنب ىتول نبا انا 7

 ىلع ماا ريمأ 4لةةق رد 6 ناك شما 2 2 كلا نإ ثرخأ دود ماده نإ صاعلا 3 ا ظ

 00 ناملس | ::دح لاق رامحت نب را هنا داك نب دما ( ينثدح ) هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ا

 أهرمقف لب الاد م رشع فق ماشه نب 9 , ىداعلا بت( ا وبا صماق لاق هللأ دنع نإ تءصق ى كح لاق 0

 0 ند هعاج ن 0 0 رثعق ُ هردهقف رشع َّق مْ هردقف رسشع يف 2 هردقف رشع ُُق 2 ا 3

 3ك د انسأف كرماقأ مف بلطملا دبع 0 كتفااح دق جادقلا قرا يفإ هل لاةف "ىش هل - مم .

 لاقومهلا ىذد موز ونبي بضغق هقرتسإ نأ 2 ه بهل وأ هرءقف لعفف لعفا لاق هيحاصل ًادبعا 5 '

 جرح نأ ىلا الإ هل يع ناكف هقرت_ساف و الو هللاو ال اولاقف ل 0 رشعل يف 4 ءددقا | ا

 لا نركرخملا جرح املف ديدخلا لعل اق ةكأو هقرتساف تعصم ريغ لاكو ردب 1 نور ا ا 34

 هقتعأ هيلا داع نإ هنإ ىلع دعقو هجرخأ اليلع بول ا ناكو اليدب 0 جرجا 0 ّ

 نييلزغاانيدودعمللا شي رق ءارءشدحا دلاخنب ثركاوذئموب هنع هللا ىذر لاط 5 نبا ىلع هلتقف | 3

 يف رظنمو رطخو ردق اذ ناكو ةكم ناورم نب كلملا دبع هالوواهب بيثيو هللا ديبع نب ةحاط |

 ةعامج نع يور ليو نيساتلا هو>و نم ليلح تدهى< يمو زذملا كاك كا ةمركع هوخاو شرف ٍ 5

 لوش يذلا وهو طاش كل َ نمجرلا دع هل لاش خا اضا هلو ةباحصلا ند

 لمحتتم بهاذ ةيطلادغو انن لدوري مهتيلوبايشلا لحر

 لما 2 اك ماقأ م #3 هدلصل رداغو مذ الب 0

 لدم ع هتيلو فيشملا لبق د ةيقحانيدل يول تالا تنل

 كوالا لام ا وهذادهءااك ان هحيعأو هناذل ن٠بيصقق ْ

 لاق لاق رضا م -- لاق ىثاب , رلا 1 لاق يعاز آلا دل ب مشاه ) يريح ( ءانع هقشو :

 تر ااهنع لاين فورا ا ينعضيتسا جحا اذا 0 وبا ناكءالعلا 9 ورم ىنأ 0 ءالاعلا تك ذاعم أ 8

 نئسلا ند 00 هيلع تمدقف لاق زا ماوحن هنأو سعاشلا ةريغملا نإ ”ماشه نب ىصاعلا ب دلاخ نبل

 ور+ يا علاضإ ند كلا تاه ذاعمأب لاق قار املؤ 5 ناورده نإ كلملا ديع هألو دقو

 ( كل - لعالا همر



 ريبزاا انيدح لاق ا أن نب يهرح ) 0 ( ا وهو كلذي 4 مان بع

 000 را اا ٠ نواعم د هال للا ب قركاو 1

 ل مجاملاف لاا 7 يش للك ف اش رق لضش ب ”را تناك لاق ىمأ زخلا كآحضلا نا

 تابقرلا سبق نبهللا دبعو ليهد لاو يحرع ءلاو يمو زخملا دلاخ نب ث رطاوة ةعسر يأ ني رج 5

 نب بمحو سوي نس لبممساو منا ني طاص نب ىلع ( ينربخأ ) اضيأ ر مهلا ترعلا ايلات 05

 لاق ناسغ وأ 0 نب دمت ينثدح لاق ةيش نب رمح انثدح اولاق 0 دنع نب 000 رمدأ

 2 ثرملا يلوم لاقف امميرعشب دلا+ نب ثرحلل يلومو ةعيبر أ نب رمعل يلوم رخافت

 كب ل | لوف نس تلف ادا كاملا فزحال أَو كال وم ناك كنه قعد

 ا 00 / 1| دع * قم ةادغ اورحم امو.قا

 ولعي اهلفس حبصأ و الفس * 0 غب مالسعأ تلد ول

 لسحملاو ءاوقالا هدريق #* اهب ريخلا اهفرعي داكف

 ل ايلهأل عولضلا ىف دف * تلوحا اع اهاتتم تقرعل

 لاقف هيف دازو 00 1 داع ود لع رتل اذه مالس نب دمحم ينثدحو ةبش نب ورم لاق
 ١ مالسن.| لاق قالو ىلا تين الإ رعشيف كالوم نحن ام هللاو 0 ىلوأ ةعمر 3 نبا ىلوم

 هلوق ملأ يمنا 2 اهلك تاسالا هذه رمح نب هللأ دبع دلاخ نب ثرولا دشناو

 لبق اماه ُع 95 ينم تلمح | اع اهانعم تقرعل

 'ىشيف ريخال هنأ ىخا نبااي هل لاقف معاب رعشلا اهب دسفي اذا لاق هللا ءاش نإ لق رمع نبا هل لاقف

 ملو رمي نال هيطاخ 2 مهأرب 0 قحسا ةباكملا هذه ىنثدحو رمع لاق هللا ءاش نإ هدسفب

 نع نابزرملا نب فلخ- نب دمحم ليحل مالس نب دمحم نعءاالا اهورب م هنظأو ا ىلا اهدنا

 يذلا ليم رمح نبا 5 ثركا ةصق 90 ةديبع 1 نع قحسا نع يذورورملا لضفلا يبأ

 نع يرافغلا ادع ها ن”دح لاق ىثايرلا ان”دح لاق نار ؟ 1 ع لاق مح ( لور () همدِقت

 نا دلك يع ذا شيرت نم ةشق ىف َِ !اح رم ثك ناك لاق هيسأ نعد ةواع نب يح

 اوعدف اولعفا لاق دحم هناف اذه ءانغ كعمس نأ كل له رخص ان ري 2 اولاقف 1 6 ناك
 10010 ذأذذذذذ|أ| ]| ]| | | ]|]|]|]|]|زذ] ]| ]| | | | | | | ]| | | ]| ]| ]|0001

8 

 0 8 ش ميدغلا نأ هولاسف 8

 سس و رض

 لاوب نهوض رح ن ,م عزا »ئ لالطالا ملاعم ل "اه

 0 ند تاضضطاب 2 ذإ #3 اهل 6 يتاح ةزعل 0

 0 هناا نم هلمؤ "ا د مالك ا 0 الل ذأ

 عيطتسيام رخص انأي هل اولاقو ريثك لوق اوئسحتساو ًاعيمح موقلا برطو حانراو ريثك بزطف هانغف
 1 لوش ثيح ل 0 ل نب لاق أذه كتف كوش نأ 0

 «94 / وص "
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 لقعلا. اهدعوت زاخخلا دنع #-ىم ةادغ ورحم امو يتا

 لش اباه ال عولضلا ىئنم د تت اعاهانغم تفرعل

 (.لوالا ريثك تاسأ يف يناغالا نموابخالا هذه فاد -

 *( لالطالا ملام تلأس اله « ابلوأ ىتلا )4

 لوالا يف ضيرغاو قح-١ نع رصنبلا يرحم يف قاطم لمر ثلاثلاو يناثلا يف اهنم حيرس نإال| َ :
 تايبأ يفو 3 5 اب لمر ةيولعا اهفو هنع رصنبلا يرحم يف قلطم لوا ليفت يناثلاو | 0

 2 كل قحسا نع يطسولا ىرح ف ةبابسلاب لمر ىلصوملا مهاربال دلاخ نب ث رحلا(|
 لخد لاق ىدع نب مْثيطا نع ىردعلا نع ديسأ نإ قيلكأ اتدح لا 7 ىلا انندح لن يم ا 1
 ةلكسم يف قفا لاقف ديرتام هل ليقف قالا فاز لش ما هلع هللا ىلك ي لأ ددعسم تا ع

 جرش يولع لجر هيدي نيبو ةيراس ىلا دنس« وهو ريب زاادلو نم لجحرب سم دل كلك رد اني | 5
 ىنكلواللاق كتائسميف كاتفأ نس تح وأ ةقا واع ودل و> دنع هلأس ىذلا هل لاقف ردا مشا ا

 دلاخ نبثرحلا لاقك تراص دق ةئيدملا تدحو لاق كاذامو لاق اهم يلب ريخ وهام تملعأ] '

 ولعي اهلفس 001 اليس 8 105 اما لعا ل ا

 نع هللا يضر بلاط يلأ نب لعادل نم الجرو ردصلا ىف ًالاح ريبزلا دلو نمالجر تاي |
 انةدح لاق يره ولا زيزملا دع نب دجأ ) ينبخأ ) تفرصناف ع اذه ىكف هيدي ناب اساح ا

 دق انثد لاق ةيش نب رمح انتدح لاق" يرشلا ىزوب نب لياسا سا ينريخأو ةنش نب رمت ) ١
 وبأ انثدح لاق ةيش نب رمح انثدح ٍكاق:نانزرالا نب بيلخ ندي ه4 قرشا 0 3 ىكي نا
 بوبأ نب ناملس 3 ينربذأ فاخ نب دمم لاق لاق هبأ نع نصفح ني دمت نال |

 راكب نيريبزلا انثدح لاق ءالعلا بأن ب يعرملا ًاضيادب ينريخأو ىريبزلا بعصم ايدح لاق ىذا
 نب ثرلاىوس ةيرسبز اريك نإ ريا اذه يف مهايا ور تءمح دقو يمع ىنثدح لاق "د

 ىف كلذو هياع ناك نيديف هيلع دفو ةعامإا ماع ةفالخلا كلملا ديعىلو املف ًايناورم ناك هناف دلاخ َ

 هيف لاقو هنع فرصلاف 4 هللا لصتال ًارهش هباس ماقاو 6 ةوفح هئمدل 2000 قشمد ىلا ثرحلا || ١

 اهنولا يس 1 تاخحنا 5 6 0 هواش 7 اع ىَعع ذإ كتح

 هعم لحر فرصنا املف ةنسلا كلت يف كلملا دبع جح لب هريذ يف بعصم لاق نيعبسو سمح ةنسا

 اهميضي نم ا ىدش :ترةفاالو ةن ةعارض نه 0 ناويلامو

 هدحو نانزرملا 0 ةباور ُْق تددلا اذه.

 أههيعت تدعوا ىو كنك د امتاك تح سفناا كيلع تفطع

 راح هل لاق هيلع لخد املق هشرط ند هدر نه هيلا 0 هغلا دشنأو هم كللملا ديع غب[ 0
 م

) 

1 
1 
1 
|| 

]| | 

1 
)2 
 ا

|| 
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 ١ 0 أ أ اوال لاق ةءاند يدصق ْق راما يارب ماقملا يف كيلع 2 له تك نرخأ

 تئش ناف رت>اف لاق اذه ريغب د ترو ة ةاجح- لاق تلمف و تلقام لع كيد اف لاق

 تححو سانلاب جل اهايإ هالوف ة ا ل كندت تضف 7 مهرد 2 كتيطعأ

 نينذؤملامأف يفاوط نم هَ قىح ةةاملا جا هنلا تلسرأف اهاوهب ناكو ذعماع ةدياط تب ةقئاع

 كلذ مسوملا أ 1 و سانلاب 0 ةالصلا تمقأ 9 * اهفاوط َنث تغرف ئح ةالصلا ارح

 : 5 00 تدضر اذاهضغ هللاو 5رهاا لاقف لعق ىف هسؤل هيلا ب 3 زدف ةويلظعاو هلعف ن

 3 يملأ 5 ةنبااي اهلا لس 5 اهح> تضق املف للللا ىلإ ةالكلا ت 0-0 للا ىلا هنا وط نم غرفت

 0 نا 0 اك نم تلحر م كلذ لف دغ يف تلاقف هيف ثد اس ام | 00 ان
 «٠ ' وح

 اهدغ لجاغ اياطملا نإ * اددس منلق ول كرضام

 اهدحج مايالا ىلع انسا * تفلس ةمعن انباع املو
 1 اك طم كلش تع # اهمعن: تانشسا تمعك ول

 ظ و قحسا 5 دقو ريناندو ساوبو ناب ا نع يل سولاب لوا لقت تاسالا 0 2 كيعمل

 هيل نم ىانلا نم ةناب نبور< لاقو هاتسشألا ةلماق تاوصا 2 كو القت زر<+ نبا ىلا هدسنف

 ّ ضيرغلا ىلا

 0 م ءانغلا نم رابخ آلا هه يفام ةبسن الجم 5 ١ ع يأ .٠ اهيإ ٠

» ! 

 هك 9 :

 ا ند م ىلا يش تن رقتفا الو #3 ةعارض ند م ينتيصقأ ناويبامو

 ايت ايم ٍكاذ 0 و د* 0 كيلا نأ يأ 3

 : ١ - 00 0 نأ ب 0 0 0 00 فر.فذخ ضار ثلا 0 نإ يعاشطا 0

 0 شط ع نمو يدمملا تدب ةياعل لوالا ليقالاز او 3 اهميضل ند مكى ل 0 الو * هلاق كرا

 ( ينربخأ ) اهر ف ك1 تعض يناثلا تملا ن الدرك .ذامنلع لالا نيك اح او املا تي

 0 كك لاق ةيش نب رع ا 0 را تلحتسماو رصصأ كيسحو و ورام

 كلذ ىف دلاح نب ثرحلا
: 5 

 تيس ومص
 قرشلا علطم كيلي - د قطا ريمالان َُص

 قدصلاو ربلاو ىلا لهأ #* ن «و عيفرلا بسلا يذتيب يف

 قشعلاب سلو نونا م 0 هدعهم روبهةملاكخ تاللكف
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 قا 2ك ناهدلا قع * اهب ل ةجرلأ نإ

 قلطلا يكارك اضع الا 8 اهنور اديض ت0
 قحسأ ن نع يطسولا ىر - سلا لمر فيقخ نيلوالا نيتيبلا يف زرحم نإ ىنغ تابإ ل

 و يس ولاب المر كلام امهف ناش ركذو يطسولاناليقن كلام اميف 0 ةنانن 00

 نه رباح نب ديعساو نيلمر كلامو حرس نءالو رصصلا ليش ينات لالدلل أءيمف 5 8

 ء قحشا نب دامح ِن ءىحي نبنيسأاو صزالا ينأ نإ كب م نا يرحل ١ هس

 ع مالل_س نب دم ن

 5 ١

 1 كي تدر اه | ملا لح هال تلي ةغاع مدفن امل لاق هب كود نا

 انإ هلت اقف 6 لوسرلا ناكو تنذأ كيلعىح اذافكيلع مال ااديرأ يفا ةكم ىلع 0 وهو

 بابك ةعمو هلم كم رك وأن افسعإ ضيرتلا اهقحلو اهنالش لعترست لح املق كاد مرح

 ثرحلا عدبام تلاق باتكلا تأرق الف ةروكذلا تايبالا *# اددس متلق ول ؟رضام * اهلا ثرحلا
 تلاقف رعشلا اذه يف ينغي عفدنا 7 ” يعمساف 8 لاق عش 8 له ضي رغال ت تلاق 3 ” هلطاب

 ةشئاع هتاسد>تساف هلك رعشلا ىلع تأ هناسل قرشا الا اندرأ الو اددسالا انلقام هللاو ةشئاع

 عر دلاخ نب ثرحلا لوق ىف اهانغف يلدز تلاقو تاوناد مهردفالا ةسوك هل 07

 اقلاف 32 دع دحا نيبلا ناب اومحز

 مهن 0 ذنم نيعلاو

 00 ادا ا :

 ا اعوفو ناس

 2 ضلي لعاب ةقئاع هل تلاقف

 فرص نيح كنينح لاقا * محس اهعومدو اطاقمو

 فرتعم نيلا كشوب لك © ا 11
 لاق رط دامح هل ركذي لو يءاشطا نعىطسولا ىرخي يف قاطم لوا ليث توصلا اذه عاقيإ

 500 نأ كنامحو ال لاقف رعشلا اذه ف ينراغت نا كرما وها كر اع

 اهانغفهريغ رعش ف يناغ هل تلاق 3 : را هيو هل ترض

 كتثتسوص
 انيز هحولا كلذ هللا للح د ان رحفلا عم يتاح تعم

 ائيضق باشلاو شعلا د #3 اهنم كَ مو + 5 3 تحمحأ

 اند ضق:ملو الئاط لثل ند تل اطمح ت اوف

 1 مالسلا | رد تاسوأ # ل 5 ل اق دقلو

 نب ىلا هيسني هريغو

 ع ةلاسرلا 00 فالس 2

 قدحسا 0 رم لا يرح يي رولا قالاطاب لش ف. فد صار هلل ءانغلاو ةعمر يبا 38 ردهعل رع

3 

 تكحضف لاق نحللا اذه هنلخأو ور# نع يلعس واب ليقت فريفخ دما ةيقو ت0

 انيلا تيدأ يتح تفطلت دقل ًائيع ة كر نأ تإ ارا كب هللا :اف ضي غاي تنأو تلاق مث

 ا مه امنع 00 هلال رع ناك دقو كا ةقو كيف ةيغران ديزي امل هل كءاقو ناو هتلاسر

 اه "ل زا حيرصتلا #4 اف كلذ نم ميونم تيم له كرت ناك دق هلال توصلا



 و و للا ا ل ا و ع اللا ا
 يو 7 3 2 : هد لا هل 2 0 1

 | 11| ةذئاع ه1 ترمأو كلذبهل ىفوف مرد فالا ةسمخ كلذ ءانغفف ثاينالا هذه اهتفلبأ نارمع هل لاقو
 ْ ةأسعا فاس ناو تن كناع ىتاف اهدنع نم ضيرغلا فرصنأ مْ 00 ,ثرد فلا ةديخ

 ]| نط تلاقف ضرغلا اذه اميرا وج اط لاقف ةنسلا كلت ىف تحح دق تناكو ناورم نب كلملا دنع

 ظ العب هتسصقأ رخل نع يننلأسو يلع تدرف تماس تلخسد املف ضيرفلا لاق اهلا هب ءيِخح هب يلع
 نى درع تشاو 0 نمو اه اضرعم اهدنغن كلذل شم اهر أ 8 تاعفق هبا منن 00 ىاغ تلاققف

 احا هب لزت دقو هناضا بتطاخب ىدعسلا ناك ؤ

 امحو دق ف.ضلاق>و ميركلا ىلع * هتمامذ يثخم فيضلاو لاف
/ ©» 

 ابرقلاو موقلا لاحر كيلا يمذ * 7 ريغ يموق تدللا ةبراي

 (1)اءنطلا اهئاملظ نم راكلارصيبال# ةيدنا تاذ يدامح نم ةليل ىف

 اريذلا هموشخ ىلع فا تح # ةدحاو ربغ مق باكلاح.ذيال

 1 اهنم تدحوف ثامأ كيال هيف نأ سنو 0 حيرس نبال ءانغلاو يدعسلا ناكحم نب ةرمل رعشلا

 ا ل 7 تاشلا بايك اى ند الاو ىظس وان المز ةئاب ني وربع تاتك ىف ًادحاو
 00 ا اس قو تكلاقن لاق يما نب دهأ باتك ىف .لبقث ياثر خآلاو
 : ش اهينغف يننغف

 كتسوص
 مظعلا يف ت رقوو اننا ا اح ترك 1 دق ندا

 ىلا 0 اب عفإ « هفلح تيلام انتلسو

 ىمهس ةظيفح د 0 # هلضانأ نارك ىل ناك. اول

 يمس نع هلاف كمه تر هك هلتاق فصتنا يطع ناك ول

 مهردفالا ةسم# ىل تاعاو كمسق كل ل رع ادع كلمهس عسب ضن الو فدالا كيطعت تلاقف

 ةصقلا هيلع تصصقو ريحا هن ريح اق دلاخ نب ثرحلا تننأو فاطلالا نم كالذ ريغو ةيدع باسو

 ف كلذ 9 ىلا معاذ يرج اع هتملعأو ةعسر نأ ن نا تينأف اع هب 1 0 سحأف

 اللا ١ اهو ةكناع نم ةرظنو ةعئاع نم ةرظنب هبت فرصن ام لثم مسوملا كلذ نمدحاو فرضنا

 هب 00 امو ةعمبر ينأ نبو 1 رع وو كرا كساع 5 هن ىل انرمأ | و امهملاع ءاسن

 انثدح لاق يزورملا نوط 3 انتدح لا3:نايزرملا نب تل نأ دمحم ( 00 ) لاملا نم ًاعيح

 شفخ الا لا لاق حيض وتلا يفماشه نب را دودمملاو روصقملا دهاوش ند تعبلا اذهو (١)

 طا#ةيدنا ةاذ يدامح نم ةليلىف#هلوق اماو نارودقم افقويحرزال نيدلوملامالك نم ةيفقاوةيحرا

 هدعسو ةيدن الع ءادن عج م ” لاجو ل ادن ىلع ادن عمج ليقو ةرورمضف رصقلاب ىدن درفملاو

 كلذكموزلملاف فتنم مزاللاو لقنل 3 ولو حيرصتلا يف لاق اعجءادن عمسي هنأ



 را رح ثرلا يلا لسرأ ةحلط حبب ةيلاتحس كف ن1 نع مالس نب دمع عا
 تلاقف تاعفاهف تنذأ ناف كرمأ نع الا كلذ تهركف كترايزتدرأ دق كايحو ًانيع كب للا منأ [إ

 ارقام تلاقوءلوسرلا ىلا تحرق كفك [انأ اه تااقف هيفسلا اذه ىلع درأ امو ةلز حاط ةالولا
 د هاش انلوسر كينأي ما يدش كايحو ًانيع كب هللأ منأ تنأو هل لقو مالسلا هيلع َّ

 امنع لأسف تر علا تلق ليلا ّق يجرذاو كنرمع يضتاو يعسأو يفوطف يم وق اه تلال : 3

 باتكلالصوأف 0 لمح 0 تحرر > دق ايو تارالا هدي ٍالوسر اهب اهلا 4> وو اهريذ 2 2

 م 17 ادادسالا انلقام هل تلاقو كَ رذو كر هباهاؤس ضعل هنأ يناف هيد | 2 تأاَقف املا ْ

 كديع نب كلاس ماو رام نب للا دهن دمحا(يرجا) لعد ف 1 نحو ةلاطبال غراف 3

 لاق ةبش نب رمع انثدح اولاق ىعيشلا سنوي نب ليعمساو يبلهملا رصن نب بيبحو يرهوجلا زيزعلا || .
 يربفلا سيق نب كاحضلا نب رمع نب ركب ىنأ نب موثلك محزلاق صولا هاربا ن ق1 0
 3 لحرلا لقأ نبأ نم هل تلاقف 2 تنب ةشئاع ىلع لخدف 3 نم مداق ةنيدملا مدق لاق

 نم هل اقف ثركا لق لكبت م: ىلإ ديال كدا مهني لف يبارععالا لف اش تلاقف ةكم 5

 0 )اق لاقكتلانس اذامسف لاق مل لاق ةحعالت تن هفتاع لع تلح د لوف لاق ةنيدملا نم لاق أ

 ةعقرلا هذه اهلا عفداو كقيرطل كتمفنو ةلخلاو ةلحارلا هذه كلو اهلا دف ث را هل لاق ينارعالا 5

 اهيفاهبلا ب تكو | ١
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 كسوص
 نف لزنم ام ةلاوحقالا * اليت ااعلاد را

 نمزلا اب ويشيالو ةاشولا نمط. هدر دك اها ونص نكوعلا 1 :

 انف موثلك ريغ يتدازو. قحسا لذ
 درع مكم يظح ناكذا كف ىعأ * وكيلا ينب رقي يوطاتببل 5

 سنوي رك ذو قحسانع رصنبلا ىرح يف رولا قالطابليقث فيفذع ز رح نب تاربالا هذهيف ينغا] "
 ىحب نب نيسحلا ( يريح ):زضنلاب لاقت نإ تيا هناا روم 20 0 1و انطابف نا

 يمورخلا دلان نب ثرحلا ناو نب كلما دبع ىلو امل لاق مالس نب دمحم نع جدأ نع دامح نعل

 1 هببحي الف هيعدتسيو هبلطي كلذ لبق ناكو لمع ىف كترأال هل لاقف ضيرغلا ىلا ثعب 7 د

 الو نر عشر حمتو انضغيتتنك ل هل لاقو هدرف هل قرف ثرحلا كلذ غلب وفئاطلا ةيحان ىلاضيرغلا || ٠
 بنذلا هو كلثم وناط.شلا تارط> نم ةرطخو سفنلا تاوفه نهد وفه تناكضإ رغلا#لاق ان رق 35

 نم "يش يف تينغ لهو لاق ادباكلذ ىلإ دئاعب تساو ةلزلا رفغو ةرثعلا لاقأو مرا نع حفصو] '
 تينفف تينغ ام تاه لاق كرعش نم تاوصأ ةنالم يف تينغ دق عن لاق ىرعشأأ] '
 ا تمس وص 3

 ” لبرال ا وتلا تحي توعداو ذإ * اولدع الو اوجاع اف طلخا 5

 .لفنلاو ناذوكلا اط عاطأ ل د اولحر ذإ نيلا ا موف ناك



 را رفح حرس نبال هيف هو شدح لاق شبح و يعاشولا نع يطسولابلوأ ليفت ضي رغالع ءانغلا

 2 سن هيف تدنغام تاه ض؛ىغاي هللاو تح ١ ل اقف رصنيلا» ليقث يتلا قحسالو

 هلوق ف هانغف

 ه8

 الا اود مينا يرحاو انفو © 5 ةننه ؟و يرعش تاي

 1 رقف الو فاحال ةلاملا يط * هل عيجضلاهيوطيحشكلا رمضمو

 0 رمهق الو او 0 كيك # 1 3 1 ناهب- 0

 2 || ضيرغاي هللاو 1 ثرحلا هل لاقف هتعيس الو كلا نق ىف ان نككلا اذهل فرعأ+

 هلوق هانغف اها كلذ امو هبا

 ظ لهسلا اهنامدو اهنازح حا اع افران دلاتفع

 لل اهني راكا دع < :ىنءادغاوركامو يف
 ظ "1| كرغيف رذعالو كي> يفمولال ضي سغابش رحلا هل لاقف اهعم اميسن تضم دقو ةر وك دما تايبالا

 7 || افاكاظح ناكل تنأ الا ظح ةكم يتبالو يف ىل نكي و ضيسغاي كب هبلق حوربال نال ةذلالو
 ظ مهف نم هتقيقح ىلع امدلا ردق مهف دقلو سفنلا 0 ةنيزلا 2 هنعز ايندلااهنا ضي سحئاب ًافاو

 ش ةنكس تيا لاق يريزلا بعصم نع ريهز نبا 6-5 نع يلع نب نسا ( 5 ) ءانغلا ردق

 2 دلاخ نب ثرحلا لوق نيسحلا ته

 رجا لئاوم 0 اما 03 تدهج دقو عبس نم نع رفق

 '| اهراس 01 اع نيالا تفاط و لاوف هننح امو تلاقف من اولاق لاقام ؟دنعنسحأ تلاقف
 نفعل هللادع نء رمع تامامل لاق ركب نأ 1 موثلك ن ءهيبأ نع دامح نع نيسحلا (قرخلا)

 لاق امه ن آلا كعنعام دلاخ نب ثردال ليق ربب زلا نب بعصم دنع هلق تناكو ةحلط تنب ةشئاع

 ساعلا نب دمحم ( ان 2 1 ا عا ناك ان يبسأ نأ شيرق نم لاحر هللاو ثدحت ال

 لع عشالان جرخ الل لاق يبا عالا 0 رت نع دع نع ةلئادتع يم ينثدح لاق يديزلا

 جرام ىلع هلماع دلاخ نب 0 ناكو الجر جملا لع ىلوب ند تلك ناو رع ن كلما دبع

 هل لاقوث رحلا هعزانف سانلاب جحبب < ثرحلا ىلع ادغف اماعهلءاعوهو ةنيدملا نم نايعا نانا

 سانلا هيلا ,لامو 4 ك1. قاع نع نابآ هبلغف ايلاغتو مس ملا ىلع كتلوت .نانمؤملا ا تك 1 0

 كلذ يف دلاخ نب ثرحلا لاف م ُجح

 ع

- 

 0 ةيلقادقف »< املعم نانا اح انف جنت ناف

 بيبط دحنرقلا نءطب مالغ * هئضح ذفني ريدلا ةادغ داكو

 بيغملكتوملاف و نيو * .مهارامل ريدلا فصو هك

 تدمتعا امهللاقف ىنركَذَتف المع نابأ كعزانيأ ثراحاب كلو يلام لقق كلذ دعب جاما هيقلف
 ايا كيلاو هللا ىلإ ةرذعملا ثرأعا هل لاقف تلعفام هللاو لاق هتبتاك تنا كنا ينغلب نكلو كنءاسم



 ع تل ا د ع ل

 (١ة) ظ 8

 يندح ل ورءع ينثدح تايزلا كللاا دبع نب دم نب ( نوره باتك ن 1 تحس ل لأ

 كع لإ ماشه ىف ل بدم ُي ١ لي لاق ىحبي 3 هود يي وم ىادح لاقيورالا يي وم 21 نو

 دلاخ أ رح رعش ل 1 ذا شرق 5 ريش 0 دلو يل* ىف : 5 ان لاق كلما

 ريص وذل يف ٠ ثالث اهن٠ هن 5 ةداد ل ا 2 0ع

 هل وق 5 مهياع ت تس لا > ىلإ خصم ماشه و ا 0

 رجا لئاوم نهزاهعا نإ توي كيرلا ند ْن ءرذقف : 7

 هللا ل دعوا ى -* كحع لاق ناب زراانب فاح 6 دلع ) 5-55 ( نياعم مادا ا لوش وهو فرضت اف: 3

 ةكمةحاط تنب ةشئاع .تكمذق لاق ةديدع وبا ان ربحأ لاق قاتسح لا متاح 5 يمودسلا: ع

 رك ةولوهاشت افتح ردت قدا اك ك« الوابلا زظت و اهلوحووديش رار ل ا

 اهنعىنكو اهتضاحةريس تابالا هذه |
 فب 3 |

 تصل عمك

 نيئلاو ثفاوطارم © اننا ريغو ترفأ
 نيغألا كلبلاةرسوز * احلا قا اوادتساو
 0 ادب نبا + :ىتلدعاف ب نارخأ
 ىس و ىلاي> يصف د مكلابح هر ام

 رك ذو لوأ ل 0 مؤ مو لاق سشي>و 2 0 ا را ئملاب كلام ليف 8 1 6 الا هذه ف ٌ و9

 ىركز 0 بعصم نع ريهز 0 ْنَع نزولا ن ا ن دمح هب نم ريرا نب , ةورعنبا 7

 ةمطاف هم تدلو دلاخ نب ا دنع ديسأ نب دلاخ نبا هللا دبع تنب كاملا دبع مأ تناك لاف |
 اهانكو ثرحلا أمف لاَقؤ ادت ونار عدن تدل وو عسيع# نإ هللا دنع دنع هلق تا 5 تنبا 3

 نارع هنااا !١

 000 7 ةبأم صلا 15 #2 0 5 7 مالي 9

 ل ا 3 ن ةقفشم ضو 0 0 7

 2-1 زعتشلا اذه عيطم ب هللأ كيع نب ناودع اهنا ةرمض# اموب لدحر دغناق نع كب توصع لاق 5

 كمر 00 هل لاقف هريخيف نابزرملا نبا لاقو هتجوز تناكاهناف كيلعال هل لاقتف كسماف نطف ||

 ناكف علا غلب ا رعش أمق لاَ ًاعرك ًاؤفك اه ناكو هم تنب جوزتم لحر كلذب 0 مق 7

 بيعش ينأ نعىبيقلا ندا دبع نب دعا ىنثدح لاق ناز راا نب فاخ نبد# ( قرح ( اذام

 6ك ا ما ئارن 3 رةعلا ة رمح ىلع فقاو دلاخ نب ثرحلا انيب لاق يمذحقلان ءيدسالا ||

 |[ههه سه ص ا

 تاناعالا 2215 0



 5 5 فرع قيح 0 ريحا اع اق صهاظ كانك مدد ف ناكو ا حو سانلا 0 1

 ' | تضشا ىح اهلا تَرَ اهمنأي ناكف هل ا ثيدحلا يف هل نذأت نالها اي | 0 0

 5 مف لاو اهدلب ىلا 2 تداو 6 جملا مآ 1

 ل نع تاناذآ مودن * دخلا يف حاصايلاحل|تاذللقالا
 : دقعلا عض وم نمد. !نيزتى ا * ا محاشو يرحع تامالعاممو

 ْ ىديملاو ةنامالا ىعار يوتسا اف هس اننب ناك ىذلا دولا نم يمت ربو

 دعولا فلخم يف ريخال ىناخم الو
 دحالا يف كلبق تمدق يلح الو

 نق ىرئكافادعومويلاتدعودق لقو

 27 لباس 0 مو.لاىلع يدو>-و

 يدعل مكين ينهوارادلا كب ا # تدادا رورشلا يدم ىذا أذ نق

 ده> ىلع د_مج دعبلاو م انو * هلت ءاخر انم مكوند

 ش دحولاك سيل ملبام اذإ يد>وو * ىونلاكب ي طايتغا ونداذا ريثك

 : املا هيا نب دق لشو- هل

 دصقالو يوعدب ىو وسب امو د ايدو ةليحللا هللا محنم دقل

 3 تؤفاط لاق 4 ىنادح ن4 ظفحأ تسلو ينئادملا ن - 00 لاق ا ب لع ) ينربخأ (

 لضخ 58 قوف كل لوا

 امف لاقف دلاخ نإ

 دلل 1 سلام < ىأر نمورابلا مئات تفاطأ
 01 | امباعأو عدم شرقت ىفوأ اهناونأ

 :؛ ٠ 3 لوقي اهبفو

 رضحلافرقشملا فانك أنيبافع * ردسلاةكم نه عزاب لاط نمأ
 رصعلاةزحتندّقحةودغندل * ةحاح ريغ نهموقلالظوتللظ

 رفقلزنمنمموقلاىبي اذ امو * ةميدق ًادوهعىلإ نم نوكي

 0 أ هريغ رك ذو ىيكملاى< نع قد رمسلا وربما :كلاب للشت ىتاث حرس نبال تاسالا هذهىف ءانغلا

 ىمازلا رذنملا نبا مهاربانع بيش نب هللا دبع نع عكو ءادشت .كوق- هذه ليل ىفو

 ءاذنغ تامبالا ضعب يفو دلاخ نبا

 سس وص

 ًادل> افرط ةلماذ ينعزتو * ين.ولت ىليارسلايف تاسرأ دق

 امو ايداع (تناحلات هاو ظهي ٍتدعوام لك انتفلخأ دقو

 ًادجاطوق نم تال ولا كالدأ رث #١ يتأىذلا لوسرلل ب تاقؤ

 ًادصقاح,نمىكلساو ىلي رولا عد * اطلقو مالنسلا رقاف اهتئج اذا

 نب ةورمع 0 00 يأ علا
كل ب رد نب نايفس يلأ ت 2-0 7 ةنوعم او دوعسم

 08 كرا اها. 0 

 ْ ًادهج يض سم ىلع ىلإ يننيديزت *# .اهتضنم لابل مكنع اتثكم يفا



 ادع مكوذ ىمحأ امو ىلع * هتنجام ا اسد قلعت 1
 ًادربالو (1)اخ اق عطأ تئش ءدناود# ا ا

 ًادحالبات(5) يسجن تح ةكك * لزنإ م عدس انغتئش ناو | ٠
 ليش ا نامحدل هيف نا جملا ن 15 يطسولا يرحم يف ةبابسلاب ليقث نا ضورشلا ءالا ٍ

  لمر جرس نب الديفو ىماشطاو سنوي نع ريثالل لوأ ليقث ليقو هريغ مأ اذهأ يردأ ال يلعسوإب |
 ادحم يبرأ لاقرما> نب دج ( د ك0 ىمامتولا نع لص” فيقح رارعلو 2 0 |

 ظ ناكو 254 لع لاو دلاغ ن تاذكا كا لاق ينئادملا نسحلا ا ذآ اا را 1

 برا ة هنس يف هنع 0 مهحح مط مو ا ىلدي 0 ةفيلخلا تانك مدان عز ناءع نب نابأ 1 1

 وذبهتنواعو سانلا,ىلصف ةئيدملا نم نابأ صخش مسوملا رضح املف باتك تزرطا تأ ,مو هتك
 : لاَعَف ةالصلا ىلع ثر آلا ٍبلتق مهلاومو ةيع

 ترش لي جاجملات افاق © ًاملسم نانآأي اهم 2 ظ
 أنا رك ذا يب فتتيبو ةالصلا ىلع تاع قا 4 ءاعبأ ث رحالو ىلام لاقف جا>لا كلذ غلف |[

 ديبع لاتف من لاق هناغو هتباحإ يف ريمآلا اه أ نذأتأ بهوم نب ديع هل لاقف ||

 9 وببف الانا اههساكم * سّملاوكت ةلنعيكار كا وانأ

 بوب ذيبهقو رعم نمت شعدقف * اصرإالا جان جلا 0 الو

 تقر كيلع الا تلح ةرامإ تايحام لاو تسلو'

 ضرعو ىلا هيف تاس>ام لاق كيلا بدأ دالبلا يأ ثرحلل لاق كلما دنع د ىنغلب و ىنئادملا لاق

 لاق مث ىهجو |
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 لكلا يجنو نعال نك تو د يأ ة ةرمصلا الو 0 ةفوك ال

 نارمت 0 هنأ يعاب ترا تيدشنل
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 -كسوص

 قاع مهب نونحم كيلقو اوناب * قثن هبانك يذلا طيلخلا ناب

 قرفلا ةيلا سسم فاخي مك * ةقفشم ىهو الياق ارزأ لك

 ا 0_0 ةيايصلا يف #* ثحو انو تلازام فارق

 ا

 ن0 حجج نينار يد 3 هيخالا
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 م

 يت

0 1 
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 ل _ 000
 1 7 رو
 لو 7

 . 1 - 0 ا - 5
 نا جج ا 2

 1 0 7 "9 ؛
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 7 0 0 8 0 ١ ل # 7 "هب 1 7 اين يسون 14

 ا تع

 هباهلا نم هأ هركي يأ ش «طعلا خفي 0 بذعلا ءاملا - 3 5-

 اوراغأو وشم روع وو 1 دنته م ردا 31 ل 0 1 رحباللا ذ قرع ايا



 0 ىلا . هاهرجباا تمعاض ب <

23 20 00 

 ةقرو

 قاف م 5 تص ل يرضاه د مكتبايص ند قر هللا قتعأأل

 0 هام ف 1 يف مضتمال انت 1 5 نعتكش

 قرغلا هنادعتم ا قوتي ١ انت 00 5 مك 5 | يباق قودي

 ليقث تيفخ سداسلاو كأااثلاو ىقاثلاو عل أرلا ف صار *للو قدحسا نع يلعسولا ير ف ةبامسلاب

 يقانلا يف عرس نءاالو يافظا م ع قلاعم لوأ ليق' يناثلاو هولا ف لملم اوورمع نعرسصنلاب

 لوالا مث يناثلا يف ىلز مالو ق>سا نع رصنيلا 0 يفرصنخلاب ىلهر سماخلاو عبباراو لوالاو

 رخأ ليت يفلان زر نبالو يلعسولاب ليش ينا' حرس نبال 5 هن 1 دو يانا نع جزه

 0 رعش نم هيف ينغاامثو لمر فيفخ تاينآلا يف عج نذل 1 يماشنطا رك ذو رصنيلاب

 اميراح ةرمسب كك رعاو ع رصت ةحلط تنب ةشئاع يف دلاخ

 تمس ود
 محعتسالو | ريخ انل نيو # ملكت فانطاب رك ل

 مدللا رقابلا ض ةوك اقل 0 !:«كالهادس كان ان لام
 م موتملا ةقسا 0 0 عوط #* تروغلم وجم :اااذا 000 ايست

 0 2 كك 0 ةعل كاذ نطلح #* ىعدلا ل مم ١آوأ ف طبلا تق

 : تدمتعاىتأالا هذه نم 0 داعكلاو يططسولا يرحم يفرتولا قالطاب لمر فيقخ ديعمل ءانغلا

 ةدصقلا ن٠ تاس ف تاو قئارط ةدع هيف تعمج دق ابممو هيف ينغام ىلع

 !رولا نما لدبو قدس .* :تركس موسرلا لالطا تف عا
 اروعونيعتري(١) معاوبا رفع + ايها وسلا دع تلد

 00 تلا ةيارك الفك 8 ايل يزرع تردحلا ةئيصم لكن م
 اروكب نه الاحا نيرق * انئاعظ تيارلهنكلواذ عد

 ارو.ق نهءاه هبشت الزب * لمحتم سيخ لك نبرق

 ارورم نييدحم ةلاالع * لفم لك نولأبال نتف
 اروب كدعب رلا اهبلع تفسو * اريسحم ىلبلا اهرسح رادإي

 د

 د

 نا

 كل راسم و اهصارعب 0 هلابك فال قد

 أرومعم اها كندبع دقاق ىلبلاكب رضا نا ةرمساا 6 راب

 اق نوتوف طاوعلاطس * اع اكف' ةفالخ ذاذرلا تنفع

 ا 01 + ةنارقا وأ ةرخ هتارس يف يذلا وأ ةرحهضايواتئامءاظلا نم رفعالا (9)

 نه نركلب مدرب اهدلو ىلا ص موغل ىف ةييظلا ثحعفلو ءارفع ضو ضايبلا ديدشلاب مدل

 سوماأق هأ اموص
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 أروحبم م 8 عحصإ و مل د لصاو : ل وط دعا كليح سك نا

 0 اعذ اق 0 ائمز د م ىلا ديدخلاو قارا دقاق

 0 الادب تنكو يدنع ا يطو نم ا ْ ل

 يرحم يف قاطمورم نع نيستا كول لف هنلطو دنعم تام .الإ هذ به نه ىئاثاو لوالا يف ينغ ا[ 0

 مهاربالو ليقت يناث أهيف قحسالوورعين 0 لوا ل ا هش ضن رغللو قس“ 2 يطسولا [| 7

 سداسلاو ثلاثلا ف ضيارغلا ىنغو ل رع ىطس ولاو ةبانسلاب لبق” فيقذ كااثلا ىفو أهيف 0

 عباسلا يف دبعم ينغو قحسا نع يطس !! يرحم ىفرتولا قالطاب لبق قا سماخلاو عيارلاو ا 0

 س وطمىلا بسس لبق ىف م و ىكملا ىك عى نعي طسولاو ةبانسلاب ليقث فيفذ رشاعلاو نماثلاو. 375

 ةباسسلاب لقت ه2 فريفذ رشع ىاثلاو ا رماعلاو د اتلا ىف كلاملو حرس نباو جسم ناو 3

 ىحبلو 0[ ىي نع ىطسولاو هبابسلاب لمر حيرس نبال اهنايعاب افو ىكملا ىحي نع ىطسولاو ُّ
 نع 9 هل أميعل أمف مهأرب الو ليش يلان تايبآلا 0 ىلا هديه اهو رثع يا 2 يملا 6 ١

 ًاضي |يعاشطا نع لمر فريشقح ةكملا ةديلخ نأ عببازلاو تل || يفو لفَر قحسال اهفو يعاشطا ُِ

 اهلو ا كلملا ديع دنع ماشلإب اه اناا تانبآ نم اهنعو 0

 املق قداح هلع رح قرأ اك د اممك اهم 1 تخارادلا فرعت له

7 
: 

 أمدعس امك يرذ , نيعلا تاهئاف #* ةدماح ريغ 1 فيرا

 املكلا فرت ولاول تنبأ دقو + انماكماف تسل 0
 اننا ال تدصأ دق هرسإ تلات ف اع نمألا ونش وارد

 تكس وفض
 امرحلا نكس نمنوريجتاهه * ةبقاضم رادال كك تلح
 امءن الو الصضواننولدت اق * مب داعبلا طش مكئارسإب

 ةنياور نءاسخ كلا لاول لبق ىلا حبب اميفو ا نش ىلا ىذا نسبلا نيَدَه ف ل

 املكلا اف: ىدها يذلا لضو ماذأ * امتراط تلاق ذا فرلاب تلق دق

 كس وص
 ًامعر م نيم (0كيناشيما لب # لاح تنأ افنأ هللا مغربإل
 املس اضراان قع يذهف ىف ا ا ل ىنكبار تاكا

 ان الهأ اذا ه1 مكبح لثمأ شت تك

 امقسلاو فت نيضغبتن م كاقو * ينمح رب سبل 0 ملا يا

 ايعد> فالي نو.ةريال #١ 5 نا 0 ؟ ةاشولا 9 0

 يناهف جحسم نبال و ٍرصخب :لاب ىلهر ليق# فيفخ * هلماح تنأ انا“ هللا م ريال * يفز رح نإ ينع 0

 شبح نعرصتلانالوا لقت زرحم ننال * ىنجحري سيل نم ىلا ىاكنال * قو شبح نع لبق



 7 72 ال

 ش نع قنحسا نب دا !نريخأ الاق يمي < نب نيسملاو دبزم نب دم ( ينربخأ ) يعاش طاو

 حل نإ ةشئاع هيلا ت تلسرأف ةالصلا ىلا دلاخ نب ث ل 0 امو نكولا ندا لاق يرببزلا

 نوحيص, سانلا لم> وةماقالا نع اوذكف نينذاوملا نع دعقتف ها م قاوط م ين يلع يتب هنإ|

 3 هللاددع نب نمحر لا دع 5 لوو دل زمف ناوىع نب تالملا نبع كلذ خايف اهفاوط نم تغرف 3

 1 وادم و كي رطل لاق ةحلط تنب ةعئاعل ةالصلاتكرتا كليو ترحل 000 0 نب داخ ن

 ظ كلل ىف لور كرك ان رجلا ىلا اهفاوط ضقت
 الهاو انع ك2 نا اح ص # نالو طم نب بحزام

 الحو لاا ينشأ هيلع ر * دلا ةليل هتنأر اهحو نا

 0 ال1 او ندا نمو © راادب لاس ول هجاولا اههحو

 00 | رانك الاخ + هنأ نيح فاوطلا دنع نا
 الحممضا نط تدب ام اذاف * اهنع نيغ نا لاما نيدكو.

 وهو هفنارط فالتخا ىلع هنم هرعش يفام لك عمج دق ءانغ اذه ثرحا رعش يف

 ظ كس وص
 الل__ْح كب هداؤف يديزتال * الثا متملا ىلع ىدوج لأ

 | التف ة همزأآلا ف كراش #١ 1 ”تاشفارلاو يف لئأ

 000 اللهسو ان د لا دعا نان * تافرع نم نءطش تان

 ْ 00000 اود عمو ند كرا لع تارمضل ابك الاو

 ٍ آلَ ليبارتلاب رحبلا لقي .* يح رسلايفقيدصلانوذأال
 0 القث املا نميعو دق قتسم * باحس سم لابملا رم 1
 3 ظ الهسو اطار اس حو » نع هحولا اذن ىل هللا منأ
 ِ ش الاحأ ت 2 1 نءااب يئيبدح نيششاال ثلاق نيد

 3 الز ناك امن ضف ن رع ىناحتو * ىنم رذعلا ىلقاو هللا ىتثا

 3 ال> بدال بلا لقا نبل 3 للم يلتفت“ يدتمتال

 القو كاذ ق-و انيدل يب دان مكتؤس ن ا
 الها وانع تدضونا 00 *« نكلو تط>س نأب بحرأ
 اا لل | ةلالع رب ف دلا لل عبار اسحق نا
 داع تلاد را اهلج لإ كل + :ءادق يقتأ لك لا لش
 0 لاجلاو نال نو« رملا هب تاام ول ردلا كهجو

 .يئاثلاو لوالايفنزيب نبالو ورمع نع ىطسولاب لبق فيفخ ىلوالا ةعبرالا تايبالا يف ديعم ىنغ

 020١) يردألو ياشملا نع كوإ ليثت سماخلاو يناثلا لوالا يف عيرس نبالو قحسا نع لوأ ليقت
 ) | رثع كلاثلاو رشاعلاو عساتلا يف نامحدلو ورمع نع يطسولاب لبق فيف> نماثلا ىلا سماخلا يف



 هرك ذ 1 * لاس 3 رصنلاب ليث نيت رشم انا

 ل أف 5 ضر رغللو ورم نع يلع س ولاب لمهر أهميعل تالا هذه يف حرس نا هسا و نسال

 نعدامح هركذ نس نماثلا رخآ ىلا ىماخسا ىف ةمئاط بالو يلا نإ 0 0 تفي!

 اهمو هش رط ا و آ 5
 5 : ل 3

 سس وص

 حانلاو سرعملا لاط يوس * اهف قب ا مهرايد كلّف

 (0 خار ,الاك دساجلا يف اون #* رود رادلا ف ام ينغأ دقو

 3 0 يافا 0 00 ليقثلا نم 0 0 هلا تاسبآلا لادن يلوا

 نب 3 يعن ةئيدملا 1 1 درو 3 6 4 تا ه 00 هعمر يبأ نب رم نعش ةفوغشلا 2

 3 هلكسل 0 تتح السواني 2< مهدشأ ءادوسلا 00 مهللع دتشاو كلذ ورك يق 3

 هرعش ةمشنل هل 2 نب اعل دف كك اع يدفُح ط لاَقف 1 ف ا أمقاف ةتيدبالا ةئيدملا 5 5

 هلوق اهدشن 7 هضعل يندشنأ تلاَقف هرعش ا ١

 لقعلا اهدّؤ راما دنع # يد ةادغ 0 امو يفا 0

 نق نامل لضان لاق ىنارعالا نب نع شح ندا نع د دسع اجل ىلا ىتدخ كا يديزيلا 32

 لاقف باصأف يلا يمر وأطخ اف دلاخ يمرف سبت يغب نه هل وحأ نءلجرنابو ثرخا نب كل 5
 2 لاَقف ناصف ت را ايدو الط اف ينينلا ير مْ د” لاح 0 ثرخا 2 تا * ّ

 5 لاف ثرحلا تناَعأَو وتسملا 0 افا ايبهرو # دلاخ نب تو لضن تيس #3 ع

 ثرحلا لاف ترا باصاو ىدعلا ا ايمرو # ديارملاو برزلا نيب كيشم 0| '

 فكف يرلاولوقلانعتقفك الاث رحابكلعتم قا ناماسلاقف < دئازاا ريغ صقانلا كلاو |

 4-3 هيسلو رجألا 0 0

 دبع ندمت يور اذكه بلاط بأ ينكيو ةيبضنب مساقلا نبهللا ديبع همسأو هيلع ب تاغ بنقل رجألا | ٠

 نب مياقلا ن ديم ا ةيحا نأ 5 نع دامح نع تايزاازب نوره ىورو قحسا ن ء كلام نهللا 3

  هللادبع ينثدح لاق يمع ( ينربخأ ) ثيل ينل يلوم هنا لاهو زكب ينلمث ةنانكل يلوم وهو ةيبضأأ]

 د و باحك خارموذ ( * ) سوماق ها خسانعسلاك ةرملا ةئيللا دليلا باحك خامسا )١(
 ظ نسوماق ها شحولارش باتكك (#) سوماق مآ |



2 | 
 0 ل انثادح لاق ىلع نب نس ا ) قدح ( كالام ٠. نب هللا دنع نب كي 5 دج لاق تهت ينأ نبأ

 ا 5 لاق كالام نب هللا دنع نبدمح ن 2 كلعنش أ نب هللا دبع انثدح لاق تاي 00 نب نو ضو هنو رهذ

 : هع اط لامتد ةيراح انف قحسا 52 اسواح امون

 ١ اناللستق 5 م انناتو * ضرصعاهفر طىيتلانويعلا أ

 ْ : 1 تناكام قحسا هل لاق هلاسف هلس م ناك ن“ ضعبأ ت تاقف ءانعلا" ل ا نا قحسا تسهف

 01 اذه لمح بقثللا اذه نكلوال لاف ا امل هتيم ل لاقف اذه نع انأستل :كتيش يفكب ىدهع

 اذان لقأ ماى لاقذ ىلع لقأف ده ا تقدص ىل>رلا هللاقؤ يبيالت ىلا هدرب 0 صللأ
 ألا

 زير تلقف ردغلا نا ىردتأ مه مهم تش نم هب يلاعتام هيف كنيطعأل امأ هنع لسف ًافش تيهشا

 لاقال تلف همسأام 0 ةئيدملاب هوشحم ) 0 را 1 هؤشدم 5 ناكو 1 ا 3 ءااو ّك لاو

 اذهب ياعف بهذا لاقمت ب بكاط و لاق ال تاق هنن ا 0 ةدضنب مساقلا نب هللا ديبع ةمسأ

 مساقلا نيد هيأ رز مألا لاق | نع دام ىنثدح نوره ( لاقو ) هبرفظت كاف مع تفش نم

 كك يبل كوم هنأ لو 0 ىلوع م ءاقلا نهللا دي مع ىلإ 0 لاقو ة هييص نا

 ا 2 نكي حلاق ي يوللا كروع ىنثدح لاق 0 نع داح ينادحو نوره لاق ساحسملاب بقلب

 هكرم هو راني ةباع ةيرش رفو راف ةياع هثلح تناك رخخأللا نك ع له ندحأ و ىرتخأ الو فرطظأ

 ) ا ( ع مودع تنكر هل ىانلا فقق هنوص عف ريف نمزأملا نكد فن ناكو رانيد ةباع

 نع ىحن نب نيسملا ينرخأو قحسأ ن :رع هيذأد رج نب هللا دنع نع بناكلا زيزعلا 6 ىلع

 اذاف معتتلا ن 3 تنرر 9 ىلع جحا م 0 نم عباسلا 0 لا ةلل ٍِق 0 الا ساد لاق م ند داح

 بهذ هئيلح جرس هيلع | رهدأ سر امفو بن باود هيفو لبالا ر دك يف لبقأ دق را 20 رع

 ىنفت 00-

 ا د 00 0 ناك #* | رفق ةيلاخ 0

 0 0 يدوف لب اللا بدءاص دبز 7 ل اذا 00 1 001 ةدح رسل | 0 الإ

 سرفلا كلدب ديلولا كاوسر هيلع ادخنؤ كب 1 ا قاقز باب لع ىلزنمو رغألا نأ لاق 0 2

 ةيشعدباكأ و حارو هدنع ماقأف ديل ولاهي أمن كلذ ريغو ىو تا ند 5 زاد هاجر

 نآيببلا كروع ىنندحو قحسا 2 لاق ( مأش || ىلا نك هعحمو جرو ةئه 06 وهو ةيورتلا

 ل كولا ج > ةئسلا كلت يفو كم ليعمسأ نب ماشه نب دمحم ةيالو يف كلذ وهعم ناك هجورِخ

 نهب ذأ ام ذكأ هنم رهظف هءاخ ىلا ليلا دحيف مركا لغأ 50 كتم كلدب هرم | هاك

 1 تناك رص ىلا جرخ مث دولا لاق يت> هعم رغالا ليقاَو ووالاو نينغملا لغاشتلا

 * يأ اده ىف 0 توصلا ةيدبسل (#



 0 1 سرا فو

 41 اي اا 4 11206 يكول © ىلا"

00 

 | رطس اموت املاهب 3 #١ ارفق هلاخ ىحا راثك تقنع

 اريختا اه نع ادلا ىلةشاق * اهباوح درت 0 تفقو

 قحسا لاق رصقلا لمر فيقخ طاق هفو ور“ ن 2 رععمم لاب 1 لح 2 دابع ينأل ءاندلا ْ

 ءاطع يأرف 2 ا نيح فاوطلا 0 لد ٍش لل صئر لآ نم 6 0 رحخألا نأ تارا 5 /

 كخحيو هللاق ضيرغلا نم ةليللا هذه قهذخأ انوص عمسأ دمحأابأاب لاقف تيبلاب فوطب حابر تأ ؛|

 هانغف هاه لاقف هبز رهح 3 رس ينم هعم-؟ لنيل تيبلا اذه برب ت رفك لاف عب ثاوللا 15 ىفأ

 يح ردا لعفتاالا كنا * مورلا ةيا الع 10
 جحذم نم ث رأا ينب يدحا# هينايغا ىلا تحف نإ

 جهنم ىلع الإ ىتتلنال * هلك ال ماك الود ثمل

 ججحم م ى نا هل- ءأو # ينم اذامو تجحن اج | يف

 اذه ةسسن ترم دقو نآلا بهذاف ُج 2 موأ تحد هلهأو ينم ه يف هللأو ريث ىلا ريحا ءاطع هل لاقف

 د[ذع 2 ا نورمك ذو قحسا ( لاق ) ضير لاو يحرعلا راخأ يف هريخو توصلا

 ةنالاث مهلا كل ا ناكف ها يب 1 هيب حاير يبأ نب ءاطع نئذ لاق ريمع نب دينع نإ

 حج بأن ٠ تانك نم تخعدن لاق قد>سا نت دامح ىنثدح دمحم ن نوره (لإق ) مط ىف مايأ

 لاق بالك ىنأ نب صفح نرخ نع 7 نإ قو نفي ةراآلا ةحلط نب 2 ينثدح هطخب

 نبا ءانغ ينوع.-أ موب انل لاف انيلع لزن ةتيدملا مدق اذا ناكف 0 انالوم ر الا ناك

 1 كول 1 ألا لاذ ةشئاع نبأ ينغتف راهن تك 2 امني 0 هيف الكرات اذه مكتمل

 قوبلا ف نم هناوص عمسف ىنغتف هقدش ىف هعيصإ حما 2 ينوص فصن الا كعم تدنغل 0

 نسحلا ( 00 ) الهاح اديدح ةشئاع نبا ناكو لاق امتاثت يد اقرتشي مف انيلع سانلا رشح

 1 يال طقلا ىتدح اق دعب ينا نإ ينادحو لت «وريجلاا7 ا

 ديل وال 0 ويتاذ يعد لاق ةيأ نع عشا نا يندح لاق ىدبملا نب مه اربآ نع رخ نأ

 راضحاب تصا اعاو كلدب ١ مو مل لاو مف ين لوسرلل تادف مهعم الزان كو ديزي نبا

 دقل لاقف هتينغفف تءفدنا مث مث مهم ءانغ نسحا هللاو انا تاقف مهلج َُ لخدال لاطب تناو نينغملا

 ةتدصااه لك ترق وه امو لاق طرش اذهعم كلو كَ فوخال ت تاقففاننا كلو اح

 )١( سفنللا سقلوهو ديلولا ىلع اناحدف انيذ٠ؤ اودهثف هيلع اودهشا ةعامحال لاقف هرطش كلف

 ًانيح ناكو لالا للا ريالا ماقف طشنالو كرع ٍض لو فرق نم نفك فان ونقل هانغف

 اها قع هنال رش هلارما نيبو هني لاقف رئاخ وه بيس يابو هرب نع مداخلا لاف ايهاد

 الوةلسارع ا ع ذيالنأ اها فاحو اهقالط ىلع مزع دقو لي 2. ابن ىلإ وهف هيلع تيضغف

 ينغف عفد| َقح سلجو انيلا رحالا داعف اهدنع نم لاخلا اذه ىلع جرذو هب ةيطاخ

0 

 ( كلا 2 قاعالا 16

 تل



 ريدا د بيد عير ع

 اضفت "يش ريغ نه 0 اذا * ىوطان ء فوزع يبا ىلا

 0 مهرد فالا ة 5 رمشعلا هل سعأو ين يفام لاو ديسعأب تددأ لاقو حان د هراكرا امو

 ريما تار“ نا تاقف تدنو سال اها ته ا رجالا ىوسدحأ ؟ يذل ظي لو ركس

 كلذ يف بيلا امو هللا كحق لاقو كحضف كنرمض# ةعاسلا هلام ينب رضي نم عا نأ نيل

 هرخآ ىلا يلع لسصتا اب هموي لوأ يف هوركملا ن هانادإ هلأ ماا واللا عكاودت هن ريدا

 لوسرلا وطعأو دا 3 هوطعأ تفطل دول هل لاَقؤ | ما يدعل 0 7 - ا نأ رات

 3 دحا ىظح امو امضيقف ا نأ أر قل 00 0 عع ابلاه ن اراك ناد

 ا نب نحرلا ديعل ديزي نب دياولا ر ا ق ىنغ يذلا رعشلاو ل ريغو ي ريغ

 ايدل و قحسا نع ىطسولا ىرحم يف مدا لوآ لق رحال ءاعلاو مكملا نب ناورم

 تدل الا ةدع

 و9

 : تحسس ع

 م: ةظحج ةءاور نم ةراتخلا ةناملا نم هجم

 00 دق نأ ةعب يف ىريو « انلا- لاما عابتبلا ةزح
 # نع دك مل ءاخإ اذ ةلخاف ءالطع يطعأ نأ 0

 نفسلاب 40 نالا ترو < ةيدحم ا اذاو - #*

 نحجراحارنافانكالاطتاس * اقد_فم ًاعيبر سانا ناك

 نردلا نول هبااونأ بصل مل #* ههحو يف نيب قرش روت

 ىرحم يف رئولا قالطاب 1 ليقث فيفخ دعم ءانغلاو تلاع دوم ردقلا لمزلا "نم ةضووع

 فلا كل
 م7 رعشلا اده قى هربخو هيسلو تاوش ىسوم رابخا 1

 2 يع ىلوم كاقيو مهس يفي ىلوم هنا لاَقيف هنالو يف فاذخيو نسر كو راش نب ىدوم وه

 نما حو هيلع باغ بقل تاوهشو دي انآ كو 2 يدع ىف ا لاقيو ةص نبا

 لو نا تاوعذ ىو بقل امنإ لاق ةمش ْنِب رمع انثدح لاق يرهوج ا ريرعلا دنع نبا

 هل ليق اذاف 0 0 وأ بوب و عم 3 لام نه هنحمل كَ ا عع ا انك ناكف ًافحعام

 هناو ناحرذإ ل همأ نع 0 نورخأ 1 0 تاو يسوم يحس اذه ا لاق كالام

 تاوهشلاب انئمحم ىموم لازب 000 نه ةأرعا هلتلاقف ركس او دنقلا هيلا باجي ناكو ةئدملاب اشن

 ىحي نب دم ناك لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يرح ) نر ( هنلع تحل

 سوماقها تدبخو تئغ هنمو هيلا هتعزان حك مك ىلا ىلإ ةسه تفل (0) ظ



 رت + 1 م م ا 1
 00 ع 3 9

 (116) يس

 رك ذو ةرم نب مل ىلوم وه حبحصما كاذ سيلو بعت نب ىدع ينب ىلو: تاوهش ىسوم لوقب ْ
 نعةمثيخ ىلإ نب 1+ نع عكو ( ٍينريخاو 0 م47 يفإ ىلو* هنأ 0 آلا نع بيش نب هللأ ديعأل

 ديرد نب نسا نب دم ( ينريخاو ) مهس ىنب ىلو. تاوبش يدو» لاق مالس نب ؛ دمجو 2 3

 اجل وم ءواتباواو ممصاف ةنداانةيراح تاوهث ىمو٠يوه لاق ةددع ىنا نع متاح 2 انثدح لاقل ٠

 قأف مهرد فالا ةعبرأ غلف هئاوخ] حاّساو دكلعام لك عمل رد فالا ةرشع اهب ماتساف اهف 8

 لثعاف هعفادق هدنع سانلا قثواو 42 للص ناكو هب ا 2 هلاح 0 ا || كلاش نب كيعس 5 ١

 نعاملا لَو دعس لثع ىلو املف هدع 0١ جر هيلع 2

 ذم دلي نم تظحنا كفل * ىراوطا 10 يلاتيتك
 اءلف مهرد فقالا هل ا هتصقب ا 2 , دلاخ نب هللا دنغ نب دلاخ نب دعس ينأف

 عفد متناشيعت كا يأن كلام كا دقو ا 3 امتبا اذا ساجا هل لاق ضهمو اهضبق

 هقداق اكماغ ادب حاصأ لاقو ل مهرد ىفأأ هب هنلا

 ذديعس ثنب با ىعاال ف رعلا اخا * دل 522 3 دلاخ انأ

 ذمسسا- < ني. كلا هينا 9] 2 يذلا تا يننكلو

 ديقعب يدنلا ضرب م تام ناف * ىدنلا هب يضريشاعام واح

 دو 7 نع وهامو # متدقر دق م :

 0 : ة مل ظيفلا نم * مهدواج يف اذكم انا

 نب ديعسو دعا اذكو ا 2 هل لاقوىبوم رصحاف تاللادع تا هاكشف لاق

 لاقف ةصقلاب هريخا موه بضعف همع نبا تح دم ىكلو هتويحام نيسمؤلا 1 0 دلخ
 ند دصتس ىلا نطن اذإ ناك ناكو لاق فرعيل هبا ىلا ةحدم نم بسن اعا قدص دق يئامعال

 ا دبع نيب دم ( ينريخأو ) دوقري اًباحا نعت تناام هللاو يرمي ل 0
 80 كدحلا ادي هللا داع نب بهصم انتا ل خيش ىبا قف ناماس | :دح لاق يديزملا

 هحالاع ا د لك ىف ةيوملا ا ا اذه دلاخ نبديعس كو هنق لاقو ةكيغ ا م ام

 هللاوف هومتلتق هؤمتحاعنأو نكلا ديس نالها تاع تلاقو هناا ىلع هتبحاص تملكتف

 نبةصيق نع يراصنالا دلاخ ْن ا ,ٍ نأ نع مد ) انريخأ ) هتيوولدنم ات

 ثراخلا نب ةلاجو ا وهو يميهجلا نايلس ن ؛ ثرأا ينثدحلاق ةديبع يأ نعى لهما صفح نب رمح

 ءانآو كلملادبعنب ناماس نينم وملا 5ك احم تدهش 0 جاحعلا نب ةبؤر 0 لاق ثدحلا ||
 لاق كب . نمو لاق اي دعتسم كن نأ ناموا ءا لاق راس نامغ.نب ورحت نب دعس كَ

 قاف هب يننأف ىد وع 5 مالغاب 2 ىدمع ْق كات ا يأ مس لاق هلامو لاق 3 ىسموم

 هرع نب حد م ينكلو ناع ول ريمأأي تا لاق هد ىع ُق تللهتسا و هب ا كليو لاَقؤ هب

 هيلا توكشف 00 وهو هتيبأف يندح اهم خا اب 5 ةيراح تقلع لاق كالذ كفك لاق و بضخغف

 هبلاتوك ثق كيس اني دلاح نب هللا كيع نإ 6-0 نإ كييهس هم نا اش هددع 5 ٍض كلذ



 ل ين 3 ملف 0 م لوتتف هتينأ: مث انالث.هتكرتف ىلا .دوعت :لاقف اذه ىلا هتؤكشام
 : كادف عن تلق كتنغب هسا يل لاقف ةيراحب اذاو نيتب نيب أبان حقق ي يتعيدو يحب مقل لق 1

 امف اذاف هيدي نيب ترثذ ةيبلغإ يأف ى َحةَش ةيبط يفاه ىتمبقل لق مالغاي لاق مث 3 ساجا لاق ى

 ىلاف ىشارف ةفحلم لاقف اهب يناف 75 ةديتع لاق م هي ” ةييظلا ىف تدرف اهريغ أف نع 0 ةنام

 لاقف ف |ذ< نعتساو كام كن أش لاق 3 ” ةفحاملا يشاوح يف ةديتءلايف امو ةيبظاا يفا» ريصفاهب

 تاقلاق 0 لوقت ني> كلذف كلملا دنع نب ناماس هل

 دعس ثنب نباين :ءاالفر ءااخأ  دلاخ نأ دعس ينعأ دلاخ انأ

 ا 0 ها ا ع يذلا ةعئط نا !ىبكلو

 دي قدنلا ضو مل تام ناف #* ىدنااهب يضرب دا

 دوقرب مكباسحا نع وه امو #* مكتدقردق مكلا هوغد هوعد

 ريم كاذ امو لاق يسوم هب كففصوام قحأ لاَقذ هب يأف دلا> نب ديه مالغاي ىلع ناماس ل

 ىلا نيثالث نيد لاق لاعفالا 00 اهفلاقنينمؤملارمهأإ كلذ ناك دقلاةفهياع ا 0

 ترةافلاقرا ص يلا ةنام هيلا ت : الث تاو ايلع و اهلثع و اهلثغ كل 3 دق هل لاقف راند

 كال-أ هللا و تحينِص ام لاق نايلس هب كلصو يذلا لاملا لمفام هل تاقف كلذ دعب دلاخ نب ديعس
 لس يحلاا 2 ع نم فاقول قيدص ن هم لاق هلاتغا|ه تلق ارانرد نيب حالا هيه

 ةيراح تاوهش 6 قع لاق مالس نس دقثو ىريبب لا بتعصد نع ةمئخ تا , 0

 لاقو خيش يأ نب ناماش ثيدح _لثم .ثيدحلا قار 0 مهرد فانا ردع ىطعأف ة هيدا

 اذه أ 50 0 اوقيل كس را و كنا يع ا موس وظ و ا ضلاوامأ هنف

 00 ةعل رأل أدعإ اذيعم | مع حدم يتلا تاسالا ةده ماعو هي 43 كفن اللوق اوقال هلناو نكلو

 يدلتو يفراط ىلامو ىب * دلاخ نبا يمشدعلا مر كلل يدف

 دوعسل هريط يراك ةعسأو نماي.الا تلت ههحو ىلع

 0005 ل 11 ىف نانا »ع مح ىدتلا 7 0 د

 دوقرب مكباسحا نع وهامو مكتدقر دق م >أ هوعد موعد

 ديد يدتحملل هبالمو * يدتحوىثغو يطع الو يطعيف

 مهدولح يف اذكه اانا تلتق

 د

3# 

 د

 دوسمو ديس نم مهماحاحي * هبابنوشفي 00 و كدا ىزر

3# 

3 

 د01 رع ان مرا +
 ديعس لوضفالا يدنلا تامو #* دلاخ تام دق نكزعلا ةاغمل ٍلقف

 ةنماناهع نب ورم نب دلاخ نب الل عا نلف دين رتل نبل ع اال هلق امأ هريخ يف ميك ودكللق
 تاحءاطلا ةحاط تخأ ةيعا ولا فلخ نب هللادنع كثب يدنلا ديقع ما ةشلاعو ىداعلا نبديعس تنب

 يدتلاديقع نبا و يدف 0 رادلا كَ ع ئب نه هبال ل نةحاط ب تل ا تل ةيفص انو

 هم ا ١

-_- 5 

. 
3 
 د

53 
5 

2 
0 

2 
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 ١ ني دف ل مرر عر

 الاق يباهملارمصن نب بيبحو ىرهوجلا زيزعلا دبعنب دمحا وخلا >> قاض نأ نيةيواتمتل 00

 لاق دلاخ نا ديعس ف هرعش كالملا دبع نب ناماس تاوهش ي ف وك أ 1 هيش نب رمع انثدح ٍ

 نأ هبضعأف امهماب امهيب تقرفف الطاب يرعش بهذي نأ تفوختفامي وأ ايساو اها 0
 ةقلطاق اليسعشللا دحاال ىنكلو ىلع ىنخ امو هنو دقا هللاو ىلب ناملس هل لاقف همع نب تحدم'

 ىنةثلاةءا اسم ندم امدح لاق مالسنب دمحم انثدح لاق ريهز نب دمحأ ىنثدح لاق عكو ( ىنربخا 7
 0-0 نوكو امف ىنغتو تايساب رييزلا نب هللا دبعنب ةز جحد [[ دعا تايم لاق لاق

 يسوم لاقف مأ لاو كيو نيب.

 نيغ دق نا هعسب يف يريو * انثلا لاملا عاتيملا ةزمهح

 0 هردكي مل ءاخإ اذ * الضاف ءاطع ىطعا نأ وهف

 )١( نفسلابىربك سانا ترب * ةفححم ةنسام اذاو
 اهانحم دنع ءالب اذ * هضرع اش هلع ترم

 ع

 نسح

 نودلا نول هنو سن ديل 2 هي> وي“ يف ناب قدص روت

 ندححر احارناف ها اا[ اقدخم اعمر سانا 0 2 .َ

 ماللس قبل ريغن ع ةدم كمل هذه لواو ريهز نس دا لاق

 نيم .ماهتسم يدائوفف «# نعظدق بح مويلا ىنقاش ظ

 ندحش س مال يضوتنأب مْ 7# ةيقح ا 0 ا

 نكفلا رس َ هللا ذياع * انب هللأ اهقحلا هر

 الك مع قر لاق يناطلا نا لاق ة هش نب 07 2 لاق ياهلا رم دأ نب تبليح ) 5 (

 هيلع هللاناوضر نيسحلا تنب ةمطاق تغز امل لاق ةحاط نب يموم نب نة نار نع دامح نب نحرلا

 تاوهش يم م وم 0 ناهع نب ”ورمح نادل دنع ىلا

 مطاوفلا رب هلو #3 دج ريخلا ةدءاط

 مشاهو 6 ل د ن:تاماطلدلا

 اغلا عقدلو * مكمفن مكيحرأ

 ةمطاف تناك لاق يبتعلا نع ىزتعلا انثدح لاق ىتاركلا انثدح لاق بيطو ريئاندو ة وكي دل صاق

 ناورمنب ناملسن داود امحوز ع تام الق زيزعلا دنع ب ت<ءغ ناورم 0 كلملا كيعت لب

 تاوهذ يسوم كلذ ىف لاف هحولا ح - ناكو

 2 د اذا سل رق ١ رو #3 زيزءلادبع ن.رغالا 0

 سومأق هأ راك نفل ةشخ املكوا نيليو هب تح ردح رع نقيل 0



050 

 0000000 11 ةتاووش ىنوم ماقأ لاق طيقل نع يرمعلا انثبح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع
 0000000 ا 0| فو كر املف اجمس اداوح تف ناكو قشمدب هباب ىلع ةيواعم نب ديزي

 لاق مْ

 ديز, نب دلاخ نب ديزياب * اقشمد تينا اذا توصف مث

 دوعالا مخ يرئاط ىنقلي © يحي نا دلخ . نب ديزإب
 دما ىنثدح لاق عكو انريخا كح اندانف تئش الك هل لاقو ةوسكو مهرد فال ا ةسمخ هل صاف

 نمح رلا دبع نإ نعمل ىلوم تدب تاوهش ىسدوم جوز لاق يريبزلا بءوصم ثن لاق ريهز نس

 لوشإ اًعناف ةولحالام دواد لاق هيلع تياح ايلف ةدممح يبا نب دواد هل لاق فوع نبا

 ءالحالام يتفاي ةديمح * ىلح ةادغ ءاسنلا ىللوقت

 / | ءاقلالا دنع 2 ثيلو * اريخن ليس نا متاح اهوبا

 مايا يف هاضقتسا كالملا دبع نب دلاخ ناكو ةيضعب تاوهش يمومىلع بطيوح نب نايفس ينا نبأ

 سحأتم نءو ضاق نم كنتدقف * اطلخم ءاضقلا يف اهف كتدجو

 رشح لك مه رشحت ال سانلايذا * ةخر تاذ هتديشام كنع عدف

 هحدع لاَقؤ يراصنالا تبان .نب ديزي نب ناملس نب ديوس تاكل ىلو مْ

 زومغم ريغ لدعو ةاضقلا نم * هل جازمالافرص مكحلا هرس ند
 زوم رج نب فيس نم قا ىلع ىضما 3 اهب نأ را كوس لآَد تال

 ءارعشلاو ءاهفسلا ىلع 0 هندملا و لو فوع نا ديع ب مهاربا 0 دهس اكو لاق ا

 2 سوم لاَقؤ هحولا حببق ناكو همم كلذ ضع تاوهش يسوم قو نغملاو

 000 اا الآ دق امل ان © 5 دقل روحملا ةحو دعبل لق

 ة ل
 راو يبق يجرب الدهح * ولا(١)طيطندابعلاو هللا نعل

 راما لون نوقتي املثم * هاذاو هم .سانلا قتي

 راذح هنمو اهم راذح#4_ءلدع نيب ةدحس كن رغتال

 5 رابدلا ةدحس نماملع س # انلا عدخم اهب ةدحس اهنا

 0 ار سوم ناىمارحلا رك.ذلاق نيش نب هللا دبع نع تلعث ينريخا لاق يمس ( ىنربخا)

 هياهلانم ه | كن لفسأ يف تاقاطالارعشلا نم هبجو يرعيذلاجسوكلا وه طئالا )١(



 نم هسعلا ناك اهلا ثعبف نامع نب ورمح نب هللا دبع كلذ غاب و امع هعفدف ةحاح ريدزلا ا 7 ضع :

 كوشي ًامنأ ّ وعسل اق سلاح وهوي.موم هيلع فقوف ا نم يريبزلا| ||

 ناف كنأ ريغ سانا هباع * بيع كنم انلادب امف س ظ

 نابح الا ءاق د 3 ريغ * قى 0 عا ماو 1

 عك 0 ناكو درا نإ هللا دبع نبةز> يف 00 يدوم هلوقب ءانغلا هف ا رعشلاو

 ئطر نينا تن ةكب جنوزت ال ا ,كزعونيقارعلا هوبا هالو ناك جوه ىلع ًاداوج

 هللا دمع نب أ ) ينربخأ ( مهرد 0 امهم ةدحاو لك رهمأو ةحلط تنب ةشئاعو اهنع هللا

 يرهوجلازيزعلا دنع ندحأ فرحا يربي زلا بعصم نع خيش 0 نب ناماس انثدح لاق رامع نبا ||

 دج انثدح هللا ديبع لاق يلعنبنيسألاو ىزارلا دي نب هنلأ دم عيا ةيش نب رع انثدح لاق

 ١ ينأ 0 ينئادملا ن عة يبأ نب نس 4 6 نيسحلا لاقو ىقئادلا 35 ثرحلا نبا

 زا نب هللا دبع ىلا بسك ىلا 8

 اعادخ كيربال كال حصان نم * 0 نا 0 غلبا

 اعاج شويحلا تاداق تبباو »+ :لماك تلا تفل ان: .ةاتقلا عض

 اعاترال  مكتتبأ ام .تبأآو « يلام لودأ صنحا
 نيت رمأ جوز اننا 0 صفح ىف الول هللاو قدص لاق مل معز هيلا تالا 06 3

 زمح هئيااعدف هل زعتسوهربإ لسو هفيس دمعاف قارعلاوىلا انضم انثع انا عابر ال هرد تقلا

 م 0 || هالوف فيطل لحم هنم اط ناكو يرازفلا نابز نب روظنم 0 4

 دعت دا ( نرجو ) هريخو هريإو هفيس دغغأ 5-3 أ نكللاتف ا ها كلملا د.ت

 اعيمح اولاق ىلول للا ماشه نب هللا ديعل تاسالا هذه لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يرهوهلا زيزعءاا

 ىلا تدفوفجوهأًءاحش اداوحناكواديدش ًاطِلخت طاخو ةريسلا ءاسأ ةرصلا 22 ها
 ميعاطهيلعدبشناىتهاوهنم اتا كل ار هيلا بتكو هرهأ ىف.دوقولا هما
 ةرصبلاهللا دنع نب ةزمح مدق امل لاقينئادملاانثدحلاق زيزءلا ديعنب دمح| (ىنربخا ) ةرصبلا نعدلز ف

 نم عنعالامانايحأ عنو هيهوالا كلج ائيش عدبال تح انايحأد وي اطاخم اعاج اذا وج ناكو !مااع ًابلاو
 اوقفرناريدغلا ذهن الاقدار اماف ةرصنلاضيفىلا اموب كروفعذوةف> ةرصلا ات

 نل ناتنظف موي تاذ هتيأردق اقف ارزاجهقفاوفهيلا ك رك ذدعب ناكأ اف هذه مهفيص مفك هب
 اذه لاقفاباج يأ ر ف زاؤهالاىلا صخشو دوا ءعطص مثالا ءاماذهن اف :>الادل لاقف مفك

 5 , عمسةنأ ىن ؟[دملا ريغ ينب دح ودي ا لاق ناعقيعقب لبا كلذ بقلق كك ليج ناعقيعقو ناعقيمف

 ثعبو جا رخكرت افدإبب سدا للبلاناهللاقف ليما جارخ اننأف ثعبادل لاقفهلءاعباعدف ةرصبلاب لبجلا
 ا . كان دخلاه تدل هللاقف هلتقف هفسسويلا ماقف هبأطب اف جار 1طن هتحيتساف ءاشنأ ةرق لإ

 تنك انآ هل كاتو كلذبر يب زلا نب | ىلا 2 نا طابخ نبي تييشنب زيزملا 000

 هبيعلو ةزمح اوحمءارعشلا ضع لاقو كلذ لعففا.عسم اهلادعاوامع كنبأ فرصافةحاح ةرصبلاب كال

 700000000000 تي ل ا 22 2 2 2 ا ا ا ل



).( 

 راج دق هار ىدلا داما رمآ ىف ةلوق
 نامح فلن اك ةزمح تبلاب * .الاماعة زم" تثعب ريبزلا نيااب

 نافوطلا رخاوزب تفذاقتو * امابع بع نيحةلجدب عر
 نيعاةئباراونلا_ مذ لاقةديبعيلأن داس ناتو ضخ لا / :آلا دمحم ٠ نب مشاه (نرخا (

 كاذب اماعدهشافهنماهج وزيل ةينداههعنبا ناكو قدزرفاا ىلا اهرم تاع اهموق نم لر ةعماخلا

 ايكو دق دوش دهشا يناف قدزرفلا مه لاقاهسفن ىلع مهتدهشا املف الودعادوهش هيلا اهرمانإبز

 نب روظنم تكذب 1 رما,تراحتساف ريبزلا نب هللا دبع يلا زاحملا ىلا تحرذو اهسفن راونلا هد

 هحدمي لاقو ةزمح هئباب ذاعف قدزرفلا جرخو ناز

 ا روامعا نع 0 هاا *تض نع ةحاح يذىؤف كلله زمحاب

 0 يبأ نيب 0 اهنوكتنأسبرةىلوأ تنأف

 كلذ يف قدزرفلا لاقف فعضي قدزرفلا ر ها عر راوتلا ر 1 لي

 انايز كو وفم اك تقدو ٍممءافش 0 0 هوث امأ

 انايرع كينأي يذلا عيفشلا لثم * ًارزنم كساب ىذلا عييفشلا سيل
 تاقوالخ متلقي داك تح هقاح طغضف هنمجراخ وهو دحسلا بايىلع هيقلو هرعش رييزاا نبا غابف

 ترقتسال هتسا حمر تيضر ولو * ازشا' قدزرفلا سمع تحب صا دقل

 تي ناوأنأ انوحييالف ةقعاتب رض 2 ةئيو اكشن تقرف تنس نا اط لاقف راونلا ىلا لد 73

 لاق اذهل كاوا د تلاقف ةطلاص ةاما تناكو كيلا سانلا بر هاو تلح نا وت 0 كيصتا

 لأ تيت 2 هى يف لمح نااللا لعلف ءنما يذما يبكتلو لقي نا بحاام تلاقال

 انثدح الاق ىهزالا يلا نب ديم يبانب دعو ىبحينب نيسحلا ( 00 ) ةرصيلاىلا هعم ت>رخو

 00007 0117 نك هاادع نب هرج نأ يري زلا_نع هبا نع قدا نب دا
 هدنع نم ٠ حرخ ملف رانردلا فلالا اطعأف رانيد فاا ةزمح نم هل ضرش 000 ..امق نتا هلسرإ منو

 هآلاقو رك كو رمق هدياور نسحبف 0 ك.ف ىوري وهو نطق نبا دنع :أذههل لف

 لاما هي هيلع نطق نب ادر كلذ دعب ناك املو ران دنا 1 اطعاف توصلا دمحم هانغف هنع موقلا هاكحام

 سيطاخماو د .لخادلا 1 ئىدر دقو كام كل دهام لام ىنع جرخ اذا هنا هل لاقو هلشي 0

 ل رار دنع ءانغلاو ع .حصلاو هاذه تدب 0 0 نبأ ةم 4م طاخلا هد هرم أ 2

 قلمأ 0 ىدوم 01 يفاسغلا ى نب نع نع ةمش 7 ل لاق ينشللا س وبا نك

 ديعم كلذ لف انتلصل 0 نوال, ىح هيف ينغف أرعش اد دع نب 0 يف تاق دق دبع لاَقؤ

 دحاونكل ر اق كيعم اهف اع 7 ىدوم 3 ةديشنل اف هز مر ىلع الخد 8 تايب الا هذه ِق ينعو

 .لاقسارفنب ميطا نب ا 0 لاق نايزرملا نإ ل نب دة ) 0 00 2 امم

 كلل ىلوم تاوهش يسوم ناك لاق نا ب هللأ دبع نع هللأ دبع نإ 2 ولا نع 0 مدح

 ةساين :نه املا ناكو زاحلا لح 2 رعش نع [ىعاش ناكو يودعلا ة ةفبدح ين ة - ين ل
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 غل رم

 ناوص ب كلملا دمع تس ةمطاق كاك زاحل.ا ىلإ م6مالص ا هءاطع نوردبو هنلا نوئسحملا 1

 لاقفادعسق م ناكو نإ ب كاناش 0 دواد اهحوز اهمع تاق اهلك زيزعلا دبع نب 2 - 00

 كلذ 2 تاوهش يع وما 1 ف

 1 اذا ندر عارف #3 زيزعلا ديعنب غالادعأ

 روع الا تلك كلذ الا د 0 واع تجح وز كك

0 00 : 

 تت ومع

 م ةراك ملا املا نم جو

 رفقملا ةمالس نم عبرلا # رضحملا ىلع ىللخ احوع

 رد د ا دقف هاقظنتساف هب احوع

 ردحسع ىولب اسرواح ذأ 2 ايمايأو نئملس نق ركحد

 رو ند ك.هابارو<و 2 انل يديم نادون مم عب رلا

 رضح نم كلذ اذيحاي * ىتتلن هب انك رضحم ّق

 رصعالا فلاس نم ىذمامف #3 0 هب يملاو نحي ذا

 انءلاو 0 ديل وال وهو يح رحال هنا قيقو عبار نأ هنأ لبقو ديزي ني هيلو

 00[ كَ لمر فيفخ ةيراش | هيفو اها رج قارضسلا لمر فيفخ 0 ند راتخلا نحللاو

 نع ىذ 0 نيس"( نر 0 فريقخ يداولا م 4 هيف نأ يءاشطا رك ذو تعمل |

 هللا 0 7 جوز ' دق نامع نب 0 0 ءكءادلل نع نع دامج

 جرخ نانع ن نإ هل كلاقف هتعد هنكن نأ بعشأ ركذف هل لام ىلا جرف اموي اهيلع بتعف هنع

 1 0 نيثالث كيطعأ 58 تلاَقف ةعا كل هيلا 8 نأ عيطت 1 تل هلاح يل عفا ًايتاع 8

 0 كرف ل 3 هدا 0 يف نم 0 لاف 2 3 تلحد# 00 هّنباف اهايإ ىناطعاف ّ

 ضرالا ىلا ت 5 نو 2 نيح 0 لو ذأ أ نأو ك كَم تاك دا أمه 9

 ىننغو اذه نم ىنعد لاق

 ردا #* كدهقف هاقطتتساف ه هب احوع

 امرشا دقو هده يتاح كلف 0 يفام تيصأ ناف اذهريغ كخحنو نع لاق مث براع 0

 هتشخ را مآ

 -كاوص

 هاوه اناوه ا بيح نم #* هادعُش دقام ضع باقلا قاع

 هاون اديعب الو ايس سيل نم نارحبب يسفنيرارضام

 ( كل 2 ياغالا 259



 1١ را ند يلا ىهشاب داق اغا امو بيبطا تن ينانتجأو
 00 تلاَقف ةصقلا املع تصصقف 0 ىلا تء>روامذخ 0 هلأ د قب يفام تودذدعام لاف

 دق تاقف. ةمازك الو هللاو ال نامع نبا ةلح سيان نأ ديرت نآآلا تنأو تلاقف يعم تلق ةملا

 قارا دل عا هلأ د رانيد 1 اهابإ زَ معبق كلام ير نأ تلاَدق ىد نيردير يش يأف ا :ا

 ورع رك ذو 000 رمهت اب لق فخ يع رادال ءانغلاو ة ةعسمر نأ نب نوفل لع 0 اذه

 داح 3 ىحك و نيسحلا ) قر ( يلع - ولا ليش يلا عماج نءالدع يلدهلل هنأ ةنان ن

 ةيشغم نأ قفاوا د كلذ قو 0 امضاخغف هاوعو اهاوه ةيراح هل تناك الجر كك 1 ن

 امهمنغف 0 3

 مل نم نارحم ىبش ىرارضام هأوت ادب الو 3 0

 احاططاو هسأر تابقف اهالوم ىلا تءاق مث قرللا الإ هللاو 'يشال ةيرايلا تلاقف
© 

 سس ورح

 م46 هراتخملا ةناملا نم لتجد

 : ردكايهرأ اكيشيعناكام ه رصقأ هنأ ول ين واب
 ع

: 

 حسا هل ا يأف كهشنا د هب تفلك نك يريدع نماي
 3و9

 رو>انداث ف5 ومهلع + م 0 يعادن نكد

 رصتملاب لمر ف.قخ ةديرفل ءانغلاو ةيهاتعلا ينال رعاشلا

 م6 هبتع عم اهم ناكام ىوس هرابخأو ةيهاتملا يبأ بسن ركذ اهتم
 ةباملا عطقتت اللثل انه اهركذ حاصي 1 ا 27 تعبأ اماونان هرعت يف' ةعبصلا ةركلا كر ذأ هناف

 ل1 ا لل ل ةيعاشسلا ونا ىلاعت هللا ءاش- نازرخنا عضوم يف رك ذل ىو ةراتخلا ت 0

 ىلوم يبراحلا دايز تنيديز مآ هماو قحسا وبا هتينكو ةزمع ىلوم ناسك نب دو م-اقل ا نبا

 يناتِملا هيلع لضف ةهاتعلا انأ نأ هغلب دقو يتارصنلا سوباق وبا لوق. كلذ يفو ةرهز ينب

 'ّ ه علا ارحم * هيف ىكعلا لق

 هيعاو نذا هتعو حشهتييقلا 1 لسرلاو

 هينالع كاذ ناك وأ * ينتؤس أرس تيك نا

 هيناز ديز ماو ل * اليا ىذةنعا كياعف

 لاقمأ ةفوكلاب 1 ناك مث نينا ةلماز لمحو كح ةررعا كوأ ف ناكو ةفوكلاب هؤشخهو

 رعش عمج ىلع دحا ردق امو ةهاتعلا وباو ديسااو راشب سانا عبطا لاقيو مدقتو هيف عربف رعشلا

 فئكتلا ليلق نانتفالا ريثك ظافلالا لبس يفاعملا فطار حبلا ريغ ناكو هترئكل ةثالثلا ءالؤه



)١٠+( 

 هرصع لها نم موق ناكو لاثمالاو دهزلايف هرعش رثكأو كلذ عم لوذرملا طقاسلا ريثك هنا الا |

 توملارك ذ يف وه ائإ هرعش 5 , نوحتحمو ثعبلاب ندؤيال نممةفسالفلا بهذع لوقلا ىلا هن هن ويسب

 خا ناكو ايف لئاوالا همدقتي مل ام اهطاق ةفيرظ نازوا هلو داعملاو روثنلا رك ذ نود ءانفلاو

 دع رخل آ يلودلا ىحي نب دمحم ( ينثدح ) لاومالا ن هالعمج ام ةثكو هال عم سانلا

 نم هل توتساف هتءم قاد نانا تنا ةيهاتعلا يال 0 ىديملا لاق لاق دا> نن ىدوم نإ

 ١ ةهاتع قاذحتملا لحرلل لاقيو لاق سانلا يفهل تراسو هتينكو همسإ نود هيلع تيلغ ةينك كلذ

 ىريذتأو ى نب دمملاق * ماللاوفلالا طاقشان ةهاتعوبألاقيو ةحاتشل ب وعلا لد ١
 بحت ناك نأ ةيعاتملا ينأب ينك لاق هاشم ضب نع نورهزب نوم ينربتا لق

 ناكومالس نب دمت لَو كك هؤدنمو هدلو٠ ابو هنأ و ةفوكلا هد. و ةيملاو نو ةرهشلا|

 )١( نقلا نيعن لهأ نم ناك نلسك مدح ناو رش ب مهلصأ نأ رك ذي ةيهاتملا يبأ نب دم

 دلاخ هاسف ةزنع ن٠ هلاةبارق دلك 1 أريغص امتي اذه مهدج ناسك ناك دبل .اولا نب ,. دلاخ.: اها نع امل

 يزتعلا ةعافر نب داع هرصخو هجحلا واوا 0 أ 7 هحوف اياها و م نايد ةعامج عم

 دحاو 5 ميا ِء نايبصلا لأسي هنعهّللا ي ضر ا ل نب ةغضو نيا

 يأ نم ةيهوتسا كلذ لودي داع هعمس الث ةرثع نم هنا هل رك دف ناسك لآس ىس 3 0
 ف ريصلا نارمع نب دقع ( ف ا ) ةرنع ىلوق هقتعأف هلد.هوف هل اضلاختزاك دقووتلا ىلا

 وبأ ىنئفح لاق :يفوكلا ينالخلا جاجحلا نب دجأ اثدح لاق يزتبلا ليلع ى نا
 تح لع نب نا ءاخأو يزتعلا ىلع نب لدنم طقازأ لاق يتالخلا نيود نبش ا

 كلابام كحيو هل الاقف ءامدلاب خءض٠ وهو ةيهاتملا 3 امياع لخد ًادهاؤامون الاؤكا 0

 م زو ىنب رضو ين رار انالف نأ لاق انالومو انمع ناو وح تنأ هل الاقتف انأ نم 1 د

 امو ىلع نب لدنم هعم ماقف تلا اذكن اموقف الاو يه>و ىلع تب ىه ايطس تنك ناف يطبن يفا

 فاح هعم صو هنم كل هيدخن ل يءوم ن يدع ىلع كقح ناك ول هللاو هل لاقو اضع هلع --

 نر نع لع ن نسحلا ن ع يسوم نب د اسدخ لاق كودذلا ( قريتنا زهتح هلا

 0 ( ) ىزتملا نجح نب ءاطع ىلوم ةيهاتملا وتأ لاقيناماىلقالا ىةداح نع ةيوالا

 000 مجمل نيدعأ نوع والف كاف وردد مساقلا نب انئدح لاق ىلع نب نيب

 هلهأو ةهاتملا ولا تاكو اع |1114 قدوم ع ا ربإو ةيهاتنلا بأ نك لاق 007

 بهاتعلا قب لزتو دادغب ىلصوملا م هاربا لزُف اقف مّ 00 ىلا امدقن رضألا رارخا نولشأ

 مودنيدمشلاق ةفوكلا ىلا هلق ةيهاتماا يأ انآ ناو كلذ لمم لاق هلا ىشايرلا نع 210

 لاقوتارهلا ىسلامعأ نم اهنا ٌليقو :ةندملا برق راجيا ةديلب يو يملا

 نوتلاوةلمهملا نيعلا حشفب ) 5 ( ناكلح 31 كم هأ رامالا برو 4غ كرتشملاةباتك يفيوملا توقاي

 ناكل! نب ها ةغسر: نب دسأ ىلإ ةيسنلا هذه ءاراظ ١



 0 نبةبَتَ نس مشاه نب دمحل م م ةرهز ينل 2 لبق ن نك 3مل أ لبق نم ةيهاتع || ىنأ ءالوف ظ

 هيورهم نب دمع انثدح لاق ىلعن. نرحلا ) ينرخأ ) ديز 0 اط لاقي مط ةالوم هيأ تاكو ا صاقو

 : ماجة ناكر فا زآلاق حسا انااا رو نذأت لق" ان ع ة.هاتعلا عبأ 5 نب ليلخلا لاق لاق

 ةهاتعلا 3 كلوش. كلذلو ةحرو 15 7

 مدعلاو رقفلاوه ايندلل كبحو 2 كلا و زءلا وه ىوقتلااعإ الا

 مخحو أ اح ناو ىوقتلاحتاذا * ةصيش ىتت دديع ىلع سيلو

 لحر بذاح لاق ةيعاسلا فأن دمح انثدح لاق ىنالغلا انثدح لاق لوما 2 نع ١ ينثدح )

 ةيهاتملا الا لح نه موقب لاظتساو ينانكلا هلع رددت“ وش يف ةيهاتعلا أ ةناتك نم

 دحلا روس كيلعي بلو * دحو 00 نم يد

 00001 لب ةعاطو * دهزلاو تا ىفالارخنلا ام
 دع امأاو لحل ىلا اما * درولا لهال درو نء دال

 لوقلا ةيهانلا يبأ بهذم ناك لاقل تر نب دحأ نع ىسوم :اندح”لاو نيوصلا ( قدحي)

 || ماعلا ناو اممم ةي لا هذه ملاعلا ينب هنأ مل م "يش نمآل نيداضتم نيرهو> قاخ هللا نأو ديحوتلاب

 تداضتملا تيعيوجلا ىلا ”ىث لك دريس هللا نا زب ناكو هللا الا هل ثدحم ال ةعئصلاو نيعلا ثيدح

 ثحبلاو لالدتسالاو ركفلا ردقب ةعقاو فراعملا 5 بهذي ناكو ًاعيج نايعالا ىنف ل لبق

 دحمأ ملك الكعذتملا ةيرتبلا ةيديزلا بهذ 0 ثديو دباكملا ميرحتبو ديعولاب لوقي ناكو اعابط

 لاق عرزملا نأ تاوك يدم ىلوصلا لاق 0 ناكو ناطلسلا ىلع جورخلا كلذ عم يرب ,الو

 رابحالايف هلوقب هضرا اميامأ 0 ناكو ِن 000101 د تنال هامل وأ لاقز لاق ينال مدح

 ةكلم ٍق 3ك ند نأ 000 را ا رنا ناق كدعشت كيلع .نومألا هل لاقف ٌةلكَسَم ٠. نع كلأسأ

 نم وهف رشو ريخ نم دايعلا هلعفام لك نا لوقأ انآ لاقق فلاح اذا ا هل لاق يتباجابء ميو

 هنا ه اهكرح ةمام هل لاقف ارك رح ةهاتملا 1 لعخو هذه ىدب كرح نش كلذ ينأت تا

 كدعيضف نيو ردمأب هللاو 3 رظب صاملاض قا ةماع لاَقف نيئمؤملا يم هللاو يمت :ش لاقف ةيناز

 كلذ دعب ينيقلف 4 امن لاق كلمع نه سلام عدو ك نعل لفشل ذأ كل لن 1 هل لاقو ويلا

 ةءاسالا لعاع رقحملا ملام مدكلا منأ نم نا تاقفهفسلا نع باوهللا كانغ همأ نعم ايأي يل لاقف
 تفس لاو :ىدتكلا دج ن نوعىف :ةدحو ى نب دمم لاق 100 هرصتناو ظيغلانم شو

 هداقتعاك رن هيلعانعاط عمسأذاف اي اش دقح ههذ. يف ابذيذم ةهاتعلا عبأ أ ناك لوقي م در ن سابعلا

 ىنث دح لاق ايندلا يبأ نءا ىنثدح لاق راع نانا ديبع نب 006 ( ىنثدح ) هريغ ا هابأ

 1 أر هنأ ق.قمشلا ونا نفتح لاق ىناحيرلا ةديمع نب ىلع ىنثدح لاق هبرد#,ع نبا نيسحلا

 كردقو كرعشو كنس عم عضوملا اذه تش حث كلثمأ هل تلقف نيئحلا ةلماز 1 لمح ةهاتعلا

 انثدح لاققارولا نيسحلا نب يسع ( ينربخأ ) مهمالك ظفحنأو مهدايك را هل ل

 اموب لاق رمتعملا نب رمشلا نأ ليعمسأ نب مهاربإ نب ل ا 3 لاق كلاهش يبأ نب هللأ نس ع



)١١6( 

 لاق ة ناك كلك أ نينا ءارتحفلاو "قالا تحن تلح تكل ال كلاش ينال َ
 طقسل 6 عضأو ادلا ىتتعفر امسح ي-# ن . ٠ عضأ نأ كدر لاق كلذب 9 اه هل لاق 3

 ينعد رشب هل لاقف ةصاخ ءارققلاو يماتبلا مجحأ ت تنكو باوثلا هتلعف اب بستك او ريكلا اها |

 ار سمأ هب دسفت كلعل امي اهحاصتو اهيدؤت نأ كل ةححب سيل هناف ةماحملاب كسفن كليذت ||
 مدلا جارخا ىلا همحح :نم هيف جاتحي ناك يذلا تقولا فرعت تنك له ل

 1 امم هعبط ردق ىلع هجرخي ل ىلا 8 دحاو لك جاتحيام رادقم فرعت تنك له لاق ال لاق

 ءافقأ نع ةفاحملا ع نأ تدر الإ كار أ اف لاق ال لاق موححلا رض هنمّت دق 0 هيف تدز

 :ترنب سابعلا امدح لات ناو ا ىلوصلا نب دم ( ينرخأ) نك يعاتبلا

 رخل ًاماجحدعقو كلذ نم عرف ب ةهاتعلا نأ ع نأ دار أدق ةقدانزلا ب>اص هيودح ناك لاق

 0 ريخأ نا ةماطدولا لاف لاق ه.ورهم نب مساقلا ن دمحم انثدح لاق ىلع نب نيسحلا

 عيد 1 1 اقف كادي ادضاوت حدا سانلا مححم ساج هنأو كن دق ةيهاتملا نأ نأ دلاخ نبا

 ال هب ىنغتساو هفكرام لذدلا نم را 1 عيب يف امأ لاقف ىلب هل ليقف كلذ لبق رار ا

 ينأ نا ا ٠ بيعش 5 ”دح لاق انكاشم نم خيش ىنثدح لاق ىحي نب دمحم ( قرح )

 تلقدّللا ريغ نع ماشا نع ينتاأسألا ةف قولخم ريغ كر ك1 نأ هلا ةنهاتملا ينالح اقلاق دواد

 ينبيحال كلام هل تلقف ًارارمم كلذ لعف تح باوملا اذه ينياحاف هيلع تدعاو كسمافةّللا ريغ نع

 دش ينثدحلاق انحاشم نم خدش ا لاق ىذ قيده ( رخأ ( راج كنكلو كح ادق لاق

 ةقامأو ةئس> هئرهو ةدعج ةرفو هل رعشلا دوسأ نوللا ا ًافظن ةيهاتعلا 7 ناك لاق ىسومنبا

 اذاف مط 0 يف فزخلا نول. مهم ديب 8 ا هيخالو نادوسلا ن تاتيرع ل ناكو ةفاصحو

 ةعبتبق ةفوكلات رار اقراط لغأ م يدي داع وب أهل لاش نطرح ىلع هوقلا "ىش هنم عمتجا

 انأ لاَعُم كلذ نع لكسو وعد 10 كلذ لش 0 ليقو مهلا هلضف دربو هيدي, ىلع

 دع يول نب هللأ دبع ينثدحو ىسوم نب دمت لاق ةراحتلا رارح ي 0 5000 د

 نويداتلاو .تادحالا هتان رارخ وعو ةهاسلا 411 ل 0 ىلوم عيرس نب ىلا

 ىلودلا ىحن نيد ( ىنتدح ) أمذ اي فزآلا نم ا نودع مراخأا مث ذيشلل

 ىنارصتلا سوباقوب أي حاه 1 لاقيناح رحلار .عنب دم ينثدح لاق يد كلا دمحم نب نوع ينثدح لاق

 هغانق هيلع ىلاتعلا لضشو هئم عضل و سواق انآ م مشي ةهاتعلا ولأ لعح ىناتعلا رمعنبا موثاك

 هش لاقف كلذ

 ةهاتعل | ريضختم #* ةسفقن ينكملل لق
 ' 1 5 1 ١ 7 20220 027 #00 27 تين ل : ل

 ظآ#22أ1101111 11700000 25 ا ١ 5 ىو. نيو لالا ملا عبار ل 17 لديرأ 3 غيع د ل ادع دانا علب عمو ب ديرو 1 7 3 ع ني نيرون 208 44 . -

 ت8 1

 هنعاو نذا هنعو ح ني مبَقلا ملكلا لسرملاو

 تدل كاذ ناكوا * يلا 0

 هنعل ك.اعف تلق ماو ها ديزما يهو ةيهاتملا نأ ما ىف نعل



000 

 هبحاهي ناكو با.خلا نب ةيلاو لوقي هيفو لاق ةيناز انينع نهو لالخلا يذ

 قافاالا ف راس فررلا اهو # قاحدا انآ انك انف نك
 قاقتا# حتا هيحدت يطا ردع طا متع وتنعم يكن :

 قالخلا ءادب ةذوقةع.كلنف #_.:2ال كل ةحل د قاخ

 نق ا را اةدوح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىهزالا يا نإ درع نيادح .( انوبخأ )
 لد دق ةيهاتعلا و اذاذ هل نذنا تاقف تابلا' قار لا ع وأ ىل لاف اموي باوبلا نان

 ىنتلقت نأ ديرو زوما هينا تاتق زوملاب ءاماملا ىلتقت ترئددق لاقف زوهونق هيدي ناب تعضوف

 ناد جرخ دق ةدبع انآ ت 1 لاق ىلا دو نا 0 ينادش لاق قود هللاو ال هب

 بهذي رع زوموق هيلحر دنعوزومول 8 دنعو ىح هنأ آلا يح ل# قذ يف يناحشوالا

 لاكفولاا ا لق كغ بام اناق هدود هلع انلخد امل هريغو يناخشولا“لاقف هلها ىلآ هب

 000 |1101 ف تر لاق ىلع بيش ناكف هنم تك اذ نكاشملا روأ هناكز وع يتءاج
 0300000 00 6 هلا دل نب دم تحس لاق ريعز نب دحأ انتدح لاق ىلع نب نسما
 00 لاقف كدنع كلذ قحتسا ' يش 0 هل تالقف ساالا

 0000 اال 2 انآلا لع تلقاو * لاما ىأ لاوط .هع لاما .تقلعت

 ٍلاطا|نملاحىلع * توملا نم دبالف *لاماولهالاقارف 1# زهجن اذه نأ

 قرصا لهاجلاهبر ةيولقاعلا هفرعإ ناصقن الو هيف ودحال قح لهس مالكاذه بعصم لاق م
 ةيهاتعلا ىنأ لوق نحمل يهمصالا تعمس لاق ىثايرلا انثدح لاق ياز طا دم 3 مشاه

 ١ 0اطا لإ كلاس © ام نع تيتفتسااه تنأ

 8 هوذث كحم ةعاس * هيلا تحتتحا اذاف

 نب يدوم ينثدح لاق دمحم نب لضفلا ىمع ىنثدح لاق ءالمأ يديزيلا سايعلا نب دمم ( انثدح )

 2 كدعنا نكلو ال لاق كتنفنل ىدشنا هل تلقف رساخلا اماس تيناَلاقيروزرهشلا طاص

 : هلوقىدشتأ مث ةيهاتملا ىنالا ىنالاو نجلا
 1 5 «© وص

 ١ نكح هل قى يل

 . نسا قطا اهالب * نري راد يف نح

 3 ' نوع تول | نزح * انس ا هللا لييس ف

 : نئكلا اهام نما اهلطحت اهتم هسنع سفن لك
 ْ نسم 00 الا هيام هل نشد ءرملا كاف نأ

 3 ةرصبلا لها نع لحر ينثدح لاق مساقلا نب امه قدح كاف نام نب هللأ دنع نإ دما ينريذاف

 0-0 ا 0 5 : م نال ل تاق لاق ا ن اخ ل لاو كنا ٠ نوده لد لاق ةعسأ فعلا |



 ا

 ينتدز ناف سنالا نع كلأسأ امنا تاقف سنالاو نجلا ا 2 تنس نأ كاني سانا مشل

 لوشىذلا مجرعشأ لاقف تنشأ 1
 نمزلا نذوب ذهبام * نكس هل تي نكس

 دمحم نب هللأ دبع انيدح لاق لضفلا ىمح ينادح لاق يديزبلا ( ينثدح ) ةيهاتملا يال رعشلاو لاق

 لوقأ مف لوقتام يركز اأايىل لاقف مي نب رفم> ىلع تلخد 1 ءارفلل دايز نب يي انثدح لاق

 مهر عش هللاو وه تاقفرصعلا اذهل هار ا رهاّعلا اأنأ مضر لاق هللأ كحل لوقت امو تاقف

 ل رفعج ينثدح لاق يسوم نب دقح ىثدح لاق ىلودطلا ى 2 نب دم ( ينثدح ) ىدنع

 ضعاشلا نيزد نب ديز نب دودل تلق لاق ىطامتالا هيورس نب ل ينثدح لاق ها

 00 أ ةهاتع || وبا لاقف ةهاتعلا 0 ىف لوقت راق تلك ضو هنامز لهأ ر ءشا نم

 نب مهاربا ير راكب نب ريب زلا لاق لاق يس موه نبدمم ىنثدح لاق ىلوصلا ( شرحا ناو ؛

 لوقي ثيح ةيهاتملا 1 ىانلا نأ يرش ربزعلا دبع نب هللا دبع لاق لاق كاحضلا نع رذنملا

 0 اذا ريرحلا ىلع مانيال نأ * هداهم بارتلا لمح نم رضام ؛

 نحن ذأ يندد لاق يسوم نب دمحم ىنثدح لاق ىلودصلا ( ينندح ) 0 هللاو قدص

 0 ظقامتد زا لاق معلا لوق تنك ع ىنال لبق لاق نانع نب ىلعملا ىنادسح لاقأأ

 نبحور ينثدح لاق هنورإ+ نب ينادح لاق رامع نب ( ينريخأ ) ديرأ الاد كر 1 را

 تامل ارم لك مدلك لج انا وقي هتعمسأ ةيهاتملاينأ ىلا تلح لاق ىزامرخلا جرفلا

 نس ةيهاحلا ىأنب دمي لاق لاق ةم كج |ويأ اد لو يزشلا اند حلات كلوصلا 07 (

 را ( ضوردلا يف لحال نانو هد ضو رع لاا كك انا لاف ضو راف ىبأ

 ىلا ةيهاتملا وبر اصف ديشرلا مححلاق ةمركع هبا ايد لاق يرسلا انندح لاك 0 نس
 0 أم 4 ةعقرب عسيبرلا نب لضفلا

 مهعمجا تملاام اذا اوتام # مه ام فك سل معول

 ماهو تا رواه 1 2 2 كنا هللا 0

 مهمدعم هارام اذا

 ئر 51 ناىلاهندو هرماس لاز اق ةيهاتعلا ا قا اجا صماق د.شرلا عبر راا نب لضفلا دشنأف

 هل لاقف ثيدحلا اذه ثدح يبارعالانب 0 تةدحو-لاق ليا> لام بيسلا كلذب هيلا لصوو

 ناكويبارعالانبا لاقف فيعضر عش هنال لاق لو لاقتاق | قدحتسم رعشلااذهام ساحلا لك ر

 هللا وف رعشلا فيعض هنا لوقت ةهات ءلايف هلأ ةيهاتعلا قار ءشال كلّدع هللاو فيعذلا 0 ري

 هلدشن امثرحسلا نم م 8 اهو هئم تدب ىلع ردقا الو عبطا طق اىعاش تب ارام

 ىلاحر يلعالا رول نع نطو لابرالا  لئاج كا 0
 لاحرب نهو ل> نه تحراف * يحنا وج نيب سايلا در,تد>وو

 كاصوالا قوت. يق: قاع دع نووحىذلا رطلااوللا



 نا

 00000 ا وط الاثم ىرأو * يدملاو ريقللا دنع ىقلافدخ
 لاا ةليح عطقب توملاو 2 ةريثك رومالايف مدا 0 ليح

 لاضتملا مركيتملل هلذباف * الئاس كهجِتو كذِن تيلتبأ اذاف

 ةلاحررتلا لحاعب كيديد دشاقف ان ةدلب َّق ارو هت تدشح اذاو

 لاقع لح لثم دنادشلا جرخ# امئاف نامزلا ريغ ىلع ربصاو
 ىناعج هللأ ديع اياب لح رلا هل لاةذرعشلا اذه لثم لوقب نا نكح اد>ا فرعت له لحرلا لاق مْ

 هرعشكس بل خدملا يف هرعشوةيهاتملا يباب هذم دهزلا نكلو تلقام كيلع ددرا مل ينا كءادف هللا

 هر>انح تصغ قيرلايدصلااماذ 3 يدصلا هب ىشي نزملاءام نومهو

 هرخاو شيرق يفزع لواو * هتيل شيرق يف تدب طسوأو

 هرفاوح تافصاقلاد وعرلا < و د هقويس قورمللا يح هل فدح>زو

 هرفاغمو هصرب هيف نيش ىلا #2 كا راهلا سحوش تءمح اذا

 ا ةيرلا نعد ند نورهف #3 هكن امون مالسالا 1 اذا

 هرف انيدض نوره تفي ملاذك * كردمتولا وتولاتوهاذ نمو

 ندع لثملا تعم تأ ع تاق < لوقا هللاق 3 ينرعالا نباارتشت نم لحتلا صلختتت لاق

 0-0 000 فأن د دا ينثدح لاق دش ( 000 22 ل

 0 ( ةرهاتملا ا يفعل اف يح خب ثلاو اما لاق نعسانلا و هس 6 د 2 ردح نه هل لاَقؤ

 نبا ةمامت لاق لاق يرسلا يأ نب نيسأا ىنثدح لاق يده٠ نب ىلع نثدح لاق ةزاجا ىلعنب ىحن

 ة.هاتعلا وأ ين دمنا سرا

 كلام وه يذلا لاملا كلمت * هسفنلاملا نم قتعي مل ءرملا اذا

 0 ١١ يذلا لآلا ىلنسلو: < قفلتم 7 يذلا ىلام اما الا
 0 اكلي لاو نحن ع يذلا. رداقلام اذتنك اذا

 هللا ا لوقا اذه ّ نماوتا هل 2 تاعك تدضماف تقلل 0 ب مو و تسدلوا تنفا 0 تاك اام

 الو كراد ّق ع نيريشعو اع 0 كدنع 0 5 تلق عل لاق قا هنأو سو هيلع لا لص

 نا هللاو ا لاق كنتقافو كر 2 مويا | رد اهمده الو 0 الو برشا الو اممم 1

 كلاح ىلع رقتقا ن م لاح ن0 ُ تاقف نما || ىلا ة هح الاو رقفلا فاخأ كلذ قا وهات

 كرف دبع ىلا ديع نماالا محللا ىرتشنال كدفن ىلع حيحش من 3 ماد ضر 1 0



 طفاش 00 2 را ظ

 ع هن|تءحاعو هك ماق هتناعمو هباوح نعءيناهذأ قى 3 .2 لوألا اذه يف لاق املف مارد ا 4

 ا

ْ 
: 

 لاق يد ملا نب يلع ىن ”دح لاق ةزاحإ ىلع نب يد ) نرخ ( مالسالل هردص للام 00 ا

 تاق اع ين الب اريج 3 أب وه ادا حا ءلا ىنأ 0 1 هون تلح د#لاق ةماع ق1 ظحاحلا لاق أ[

 حرار كاتف كلذ كفكو تلق 2 2 هتيار ينكلو ال لاق هدحو اربِح لكأب اي ةتيأر كيا ١

 2 م زيا ن م ةعطقلا 1 1 ة.بيا> نيا هيق احدقو ريطف 3 نماسإب اربح همادق

 تيار انو ”يثالب مد 0 نأ تيهتشا كناك هل د تلقف ريثك الو ليلقي هنم قا وا نبللا || ْ

 يف ةيهاتملا يبأ ىلع كلذ د كاكءاك .اهأ ضع ىل معزو ( ظحاحلا لاق ) ؟ يش الب مدات كلبق ادعأ]|

 نا تمض اذأ ةمالعل كلو ماماطإ هل اهتورسملا بحاض شاع طر دقو تاكا ٠ ضد ِ :

 ثا ركنم ريغ نيمكس لك | ايد لك ايوه اذاو هباع تادف تل ١ ل مدقف |

 0 8 لاق 00 يردتاهل ت اةفتييزلا نمالدب رزبو ل ةديزب اذاف هعمىدب تدك يناعدف | م

 تهرك ينءاح اماف رزبلا ةبدو تيزاا ةند نيب مالغلا طاغ لاق اذه ىلا كاعد امو تاقف رزوو لحب | آ

 نب ىلع ىنثدح لاق ىلع نب يمي ( ينربخأ ) انيش تركنأ امو تاكأف ندك نهد تلثو ربحا َ
 يبأ راخ ناكو ُى زا يسع نب د اك د2 كاف ىفوكلا ةيطع نب هللا د انو كَ عدل

 0ع ناكَف 0 هيلع لمحتم ل ى فيعض 1 طقتل را ةيهاتع || ينال ناك لاق ةيها“ ءلا|

 0 قا انأياموب هلت اقف ّ ءاعدلا لعد ازامو طق قاد الو مرد هيلع قدصأ نأ لاوو |

 ىب را :ئسغع نب دمحت( لاق ) اريثك اري ءاعدلا قف ناو علا كنت ص ةقدصلاو ةقدصلا

 يلع ىرأ وهو هك نم ا ف ينال ل اق كاذ 2 1 عيبشأ 8 هللاو يللاَقف و مداخلا ||

 < ىف مداّخلا اذه ىلع ئر# 00 اانأاي هل ت تاقف كلذ لا ع همالعإ ته 000 ان

 مرا مردف مداخ هللا ناحعرس 1 و قاخ هل شا رفو رازا يف هنفكف كلذ 0 عل مداخلا تاف 1

 00 ريصي هنأ لات رانيدب ن 0 كينكبا اعاو قا قل قا بجاو ةمدخلا ليوط | ||

 لئاقلا تببلأ 1 َكاَقَو بضغف كنذ | 1 ا

 (كلذد نانا

 : هم اع 0 ى ١ فيعض ِ 1 هل حسا وه مع هنغامهللا ةيهات كَ والوقت و 2 لا ا ة.هاتعاا ىأب: |

 1 4 5 نع . منخل جحيش هل | كاك نأ ىلا اذه اع 2 ىف هيف كو ١ هل عنصأ ل موللا لحج باش 0

 : 2 نأ تح كان ءيشب هيلع قدضتنال رف لقم ريقف هنا معزتو خيشلا|اذط ءاعذلا 030 .أ |[

 || ينءاذ نيفيغر موي لك ينهيلع ىرج اكو نونا كار ل1 ليو دوسأ مداخ ةيهاتملا ينال ناكوأ| 2

 || همم تيلعت ملف كاد هدعوف ر 2 ًافيغر ىندبزي 00506 تا ناف مادإ ريغب نا

 0 هن يطعأ ن ل 0 ملياقلا 0 ملنم لاق هنايفكيال هلتاقفنيفيغر لاق 7

 0 ينكلعأ داصت ةالاو ةعانقلا هدوعأ ناف ياسو رد ىلا لد مداخاذهو كلد أ |

 1 (ناق) ًاتمواح داصقالا هتدوع دقاف قدسا انآ هلاك هك تلقفح ل1 0 كو ىلا 1

 ١ هل ايف هناري> نمةعا 6 ءافرظلا نيرابماا لم لئاس مد تاذ هياع فقو اذه ىددت نب دم ظ

 || لدم هيلع درف ةئلا هيلع داعاق ةرئا' هيلع داع لازورسلا د داعاف كال هللا عنص لاقف نازي ىلا نيب نم | .|



0 

 نفكلا هلام ن٠ هظح #* هتتيم دنع يح 1

 ةسمحلاق كئفكل تردق © هللاف لاق ال لاق كنفك نئلهلك كلام دعت نأ ديرتأ كيلع هللاف لاق م

 لاقدحاو مهردب كظح ريغ نم ىلع قدصتق لاق 3 لاق هلك كلام ن م كلخح اذا يف لاق راند

 عفداو طا بحر ناندلا ةسمعا نم ارانيد نأ ىلع لمعاف لاق 0 ناكل كالع :تقدصت ول

 مقأواهرد وع مهاردةنالثب ر ص رويقلا لاق كلذ امو لاق 06 دحاوف الاو ًادحاو ًاطاربق 01

 كدر رطسأ و نك كانح يف وكي مل نيمهرد جرو ل يي هب كربق كل 0 اايفك كل ْ

 كحضف كيلع بضغو هللا كنعل بزعا لاقو ةيهاتملا وبأ ل ادن ميلع ليفك هدروأ كتبرو لعا)

 '0 || تمرح هلاثماو اذهلجأ نم لاقف.ةهاتلا وبا انيلا تفتلاف را لئاسلا سمو ريضح نم ميج
 2 ]| هدحب الو هلق ترج ةقدصلا 3 يعدا ادد امد اق هرج يتمو اهمر> نمو هل اناقف ةقدصلا

 ١ ١ || نمألا ىلاع ىلع قفتأ ام لاو لاقف كلام يَرَأ ةيهاتلا يبأل تلقؤ اذه ىسيع نب دمع (لاق )
 "| تعطقناول لاقف نيك اسملاو ءارقفلا ىلا كلام ةاكز جرخن نأ يغذي امنا هللا ناحيس تلقف ىلام ةاكز

 | || اندح لاق قارولا نيبحلا نب ىسع ( ينريحأ ) مهم رقفأ ضرالا يف نكي مل ىلام ةاكز يلابع ن
 ّ رعش 01 ةيهاتعلا يال تلف خيش ل نب مهاربا لاق خ خيش 3 نب ناملس لاق لاق راك نب ريا

 7 و ل | هتلق

 ع هدجلاو غارفلاو بابشلا نإ * هدعسم نب عشاجاي تماع

 1 ل را فم ا ةرذلا ةكقم #

 ّ 0 ةدعسم نا عشا < ناك لاق ةيزغ 0 انثدح لاق راكب نب ريبزلا اك دخ لاق يسع ( قرا

 31 ْ يال 0 هن دوم ص اخو اهلك ا 0 ناكف ةن رهاتملا ىنال ايد دحمان قر

 5 هع رادلا نكح اهف ًاطابتق ةدمسم نب ورمع مدا لإ ةحاح ةهاجلا
 1 ايسنو اب ادو تغيضو #* اتنغ ميدقلا دهعلا نع تدنغ

 اشو هب نامل تنك ن مو # ىناأم تام نامي يالا تح ل

 يم رأا 0 ) هتحاح يضق م 0 اذه دعلأم ادعوو انرامعأ سارا لاطتساو رمع لاقف

 ىلع دلل نم مدق اذا ةهات 1 ناك لاق ا ا ل ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىأنإ

 01 يعدو: ةّحدملا :٠ نم جورملا ةرص دار ف يلا

 2 نا

 1 نمحرل 1 7 دج لاق 6 يذتنما 0 اع ننس انئادح لاق مرسلا ىلبلا نا دحأ ( ينبخأ)

 هقراشت 9 ةيهانغلا 1 1 دجرلا نسح كيم كن 0 0 ا 5 بحاص لاقف 0 هب ف هنم

 كتحاحام هل لاق ار را نانعب دحأف را سأر ىلع هكردأف هدنع ناكام هنم ذ 1 , يح ا

 . * || ىم نملك ناكو ةيهاتملا وبأ هنع كسمأف كيلع هلام ذخ آل كيلا يننعب نالف لوسر انأ لاق مالغإ
 لوش ًامنأم مهافحو سانلا عمج ةهاتملاوبأ ىذر تح رظني فقودب 0 مالغلا يأرف
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) ١1١ 

 كلاعفن نعكهجولجحال * يننإ كبر هلو

 كلّدباضتكم تنك كه # جو لثم كلف ناكوا 1

 لاقوسانلا يلع ع 3 ناطش كل ىناثعل لاقو هب هحاص ل عيد رام انانع لسرأو مالغلا لحشت د ٌّ

 0 ىلا فاي ةيهاتملا وبأ ناك لاق مكح نب مع | قادح يزا مهار آن نا 5 ٍِح هاربا لاق لاق 3 انتدد لاق سايعلا نبدحا ( يربخأ) هنه تب 1 ىناجخأ يتح رعشلا يف |

 ع هأطن باق هلزنم مزاف هنع بحش ل هلع ل عشاحم هب 0 نيبو هب ناك دول 5 17

 هتعقر لفسأ يف م كئاقا ن ينعنعي لكلا نا ناديلا 5 ٌ

 قف ندا يفرط عفرأ * اق كتعكتم 0 ٠

 لمالا لئابح هم تءطق * ةَقن 5 نكي ل اذا يا

 ىلع ةهاتعلا 1 نداشب) لاَ ىوحدتنلا ديزي نب دم ينثدح 1 شفخالا ناولس نب ىلع ( ينثدح )

 ملأ ب نس بحش ةدعسم نإ و رمع 3

 ا ةميش ورمعاي تادتشكك ساو 000 تلح دق كلام ١

 هرظن هر يفيدنع كيل * هبجاح هان بانلا اذإ يفإ

 هرطفنم ءامسلا نوكت موي * الو باسحال نوجرت متسل

 هرعشنم ءاضقنالا ةعيرس #* اهحم لظلاك اند ن1

 ريالا اف خا مويلاف #* ةقرعم كيردل يهجو ناك دق
 ن2 2

 نعم 5 ن.هللأ كيع ع اذأ ةقرلا ناكلاو ة 4م ا ا لاق يراينالا مساقلا نبدَم ) ا ( 3
 ة.هاتعلا يا وق لق ةدئار نبا 0

 لغا ىلع 2 ةطوشف د ان ثا ناسش يرحل 2

 تايبالا هذه لوأو
 كَدَع نيا ع مش يف كال ىل>ر يحاصاب

 لقحعلا ةإق نوم هنا | اع نعم نبأ صخ نم ن احس

 لهاا هود ند ىلع د6 ”ةيسقل الحو نعم نبأ لاق

 لبنلاو خماشلا فرمشلا يف * لئاو نم يحلا ةانف انا ّ
 ىلثم ةدحاو ةيراج * احلا لها نابيش ينب يفام ََ
 لححلا ُْط لا م قدا نا ا ىلع ىنطايو ىلو 7 َّ

 ىلجرذخو را دل 3 ةولخ ىلع 00 ةقلاص ّ
 لخغل لع ادرك ةطوشمم د ام 506 ناسش يا 0 : ظ 5

 لِضفلا انا: ىكت ةيراج ف 5 نمايو لضفلا انأ ين 50 0
 : لحكلا نم نيعلا ةفاخم :#غ ةطقن اههجو يف تطقن دق 15
 لغش 2 واوزلا نع 1 + اهادء> لاو اهوعرز 3 : : 7



 اهذانع ةلوغشم انتالوم

 ىلهذال ريا ندعم تنبأ

 لعاب تنأو سانلا داحنأ
 أويسأب نإ ىسانال يغبذبام

 يدتلا لها عنعام لذي

 دقو الا كف اذه تاقام

 نعل 2 1 لعب

 نع راصقأ ناو لايف:

 ليقلا يفو ريدلا 2 ل

 لخبلا ىلادو> اذنك ند

 لذنلا ينم ىرمعل اذه

 ' يل ند مالفالا هب تفج

 .اولعقق ةشحافلا هنم اك 1 مه سحأ مندل ناماغب اعدف هب قف نعم نب هللا دنع هيلا ثعبف لاق |

 فالا ةريقعاو ا هعمو حاصلا كلل كبت ف ٍكالوق ىلع كتيزح دقدل لاقو ها 5 كلذ |

 لاقف حلصلا يف هلوقتام ىنعمساف لاق حاصلا لب لاق برحلا ىلع مهن 1 مهردأ|

 لال_فاإب ينونمأ .* ىلامو ىلاذ_ىلام ]
 ' يلامحاو نءم نبال * يرافتغا ىف ىنوذع

 يلا فو

 لاح لك ىف 568 2 رك ميك الا

 رد 386 م ناك | نكي ل

 : يلاقمو 4 رب ند بددعل نللق

 لاقت دع ىوهو #* دص دعل دو بر

 ا 00 | + ا ردكح اذاناو دف
 0 تمل 2 ىعب ناك ع ْ

 دبع ديوس وبأ انثدح لاق ىديزيلا 06 :. دمع ندد لاك ىلوصلا ىح نإ دمحم ( قدح ) ا

 نما ة ًأرما 0 يق ىوهب ه هداك 05 ١5 دعس نيدمتو ه.هاتع || نأ نه 6 نإ يوقلا َ

 لضفلا ىكلا 31 نإ نعم 6 هللا د. ناكو 00 ط لاش لامحو نسخ ط ةريملا ع ْ

 ١ لاقؤ 00 ةيهأن أ 7 ارم 7 )ّ 00 00 ًاضرأ اهأ ومع 0

 |  0قرا 0 م 2 1 0 ندءقرت 0

 اذا 3 هدوعل 3 صاروا حاس صا 0 هو ١ لا مول تا هه جيتحا 0 :

 : ( ابا .ن م 0 هللأ كديع 1 لاق 7 ب 6 00 لاق يالغلا يف 0 لاق ينوصلا ) ىنتدح

 || هاتتعلا وأ لاقف يدعس ل ضرع نأ هامو هقوذو ةيهاتعلا

 الا دق دو) | يف يذلا اذ نع 8 لفألا

 ًالاق اه تلا اق # لاق امد ثغاب ديل

 الاه الو ال يلا ند ناك ولو

 الا تدل دا لست تك ان مف
 5 0 - ع



 ا

 الاقق كت مل اذا * فرسلاب عنصتامو

 الا ال ةكيفك هك د١ ىلإ نك و

 الاط الو بش الة اطلاو لوطلا ريصق

 الاطلإ تدب ا دقو * الاطر كم وق 0 35

 نب هللا دبع لاتحا لاق ينئادملا ناملس نيثدح لاق يسو. نب دمت امدح لاق لو ظا 0 2 5
 مل امناو هيلع ًاظيغ 1 سيل ريض طوس ةنا» هبرضف ناكم يف ذخأ تح ةيهاتملا ينأ ىلع نعم | ّ
 هوحم ة.هاتعاا 5 لاق هب ىنعإ نم 0 افوخ هب رض يف فلعل 0

 ةدازف ندم تأب 3 00 دنع ا

 هدلاح كالت يأ 4 00 يننداح

 هدءاق بالا ىلع ىدهطلا مم عار

 هدباكم دمعب ل * اجرلا ينكينكتت

 ٍْ ةدحاو ريغ 1 تفلابو ينتدلج

 ءدلاو .تنأ اها.« يدلحأو قدح
 اضيرا لاقو

 ىتحوأ امو اهنك تعج * ىلا ا :
 تكا طودسلاب ينأبرض . # ذاا افك: ىذا الول يرمعلو :

 نب هللا ديعب ةيهاتعلا يبا ءامم ىلدتا امل الاق ىدوم نءدخو ده ن نوع امدح يلوصلا ( لاق (

 اهوا -ىتلا هتنصق هيف لاقف ةيهاتملا انا دعوتو كلذ نم نعم نب كيز هو>ا بشع 300
 1 ديرب لعش لإ كاك ديزي همدهبو نعم ىتب

 دوسألا هب سب دقاذهو * 0 ل

 ديررالو ءاطعلاوصقسو * لبو عنم يف ديزي ديزي 8

 نابحو لدنم ىلإ نعم وب ىذم لاق فأين :”دح لاق دمحم نب ةلح ىنثدح لاق يىلوصلا ( ينادح 2 0

 تاداس نم اناكو ةزئع نب مدّقب نه ن اعل ضال ورم ىنب ن* مو نييقفلا نيبزتعلا يلع ىنبأ 7

 اناث ولام انهن لوما نءتانانا واني ىف كر لهأو داو نم اع مل اولاقف ةفوكلا لهأ[|

 هيل ا امملع فالخلا هنكعي 6 م ةيهاتعلا نأ |[ حلا هاعدرت نأ بحول ءالولا ديعب نم 17 5

 كمال نع انو و ا ا | ضولخن هتحاتمشو نم ىبا درو هلا
 همالو هنم طرفام ىلع ةيهاتعلا نأ نولذعي سانلا"لسفت ءافصلاوةدوللا ىلا لالا تش ثا

 لاقف امملهحلص فدو

 لاللضلاب قوما * . ىل امو. ىلاذعل اه
 اهدضص نعم.نب ةدئازواك لاق ىسوم ن.دمخ ايدج لاق ىوبفلا ( ىادح) ندش ا
 هسري ةيهاتعلا وبا لاتف تاق هيلعدتوخإ نعي ملو ةهاتملا ىنال



 0 لع لوطينأ قيقح 8 هدا تول تنرح
 يندخو ىخأ ناك سايعلا 0 #١ ينصملا ةدئاز نا دفا: قف

 نبلو يرث تحم ن نافك الا هب * تراوت 2 يأو موق قف

 ينجي رف بيم ا كلت وعد ع نحن نع ةدئاز ريفاي الأ
 نكر دعل اك ب م ظرما # يع وة نكرأ نع ء مايالا لس

 انك لاق ننق يلا نب دمحا ينئدح لاق *يراقلا يزارلا ىلع نبنسسحلا انثدحلاق ىلوصلا ( ينربخأ )
 ريمعنب كلادبعىف لفون نبا لوق اورك ذف يبارعالا نبا دنع

 ظ ا رادع مه ناب يف © ةجاحل هتك لد تاذ اذا
 لاق لعسا نا باهأفهلوق رك ذأف ءالخلا يف ىل ضرعت ةلعسلا ناوهللاو ىتكرت لاق كلملا دبع ناو
 ةدئاز نبنعم نيهللا دبعيف لاق ةيهاتعلا وبا اذهف يلارعالانبال تاقف

 00 ا د »ف تح تك امدمف 7
 الاد كت 0 #3 فييسلاب عئدصت امو

 ىبا لوق لظفحي هنا تننظ الا نحمل نان ءارفذ طق يفيس تسلام نعم نب هللا د .ع لاقف

 نبا ناكو لاق هالوم وحي ديل اوحتا يبا عالا نا لاقف لح نام َّ كلذإف ىف ةهاّلا

 يدهم نب ىلع ينثدح ى 00 نوره باتاك ندي( تحيل ) ناش يف ىو يبارعالا

 ضع يف ىراضنالا 0 نب ملسمو هي ةرهاتعلا 2 عمتجا لاق ىرسلا 0 نب نادم نندح لاق

 كلوق لش لوقأ نأ يضرآ ثنك واللاو جسسمال لاقف ناك يرش :نلاجلا
 * كل كلما نأ كسلا # كل كيرشال كلملاو * كل ةمعتلاو دبا

 لرتا ىكلو: كعب فالا ةرشع موبلا فا ثلقا

 ل نا نحل ل 0 ع دق دع فوم

 لممىلعيتاءالجعتسمتوملاك * هب لاجرلا ايعبام قفرلاب لاني
 لبذلا انقلا نات ماها لغو * نا انلاس هم قو كاوكإ

 ش ليلا كلذ انكر كنباوتنأ او © لح كا ف مشاه نم هلل

 © !كلوذ لثم لكأ 2 كل ةمعللاو دما 1 لق ةيهاتملا وبأ هل لاقف

 قباس نب يدم انثدح لاق ينالفلا انئدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) لم ا

 00 كيندا نم كراذعا نستحسا هللاو انآ ةيهاتعلا ينال راشب لاق لاق
 ءابحا نم ءاكملا هقر * 0 ىلقيدص ن رم 1

 ءاكب نم ينام لوقاف * ئمال لي اذاذ

 ءاهرلا ع نفرطف ع قدترال تيعذ نكل
 الاول تح كسرع نءالا تينحا.الو كاتم آلا تذلام ذاعم انأاي هللاو ال ةيهاملا وبأ هل اقف

 هس وص



 ا ل ا م

 (١١ق)

 دع يوب ام نول تلكو © قالام ياواد 2
 ديالا(#)قوشلانم سي (؟)دقو# الكنول تلق تيكب(١) نلقف

 ديدح فرط هل ىذدق دزوغ * ع داون الا
 دوع كاضا كلف ع6 1 وس امهعمدل ام (5) ناقف ّ

 ىلعني نسحلا ( ىنربخأ ) قلطم ىطسولاب لوالا ليقثلا ن نح تايبالا هذه يف يلصوملا مهاربالا]| '
 مشاه ينب ىلوم قرزالا نوره نب دمت ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا ن دمع انثدح لاقفافخلا |[

 لعحو ةعاسان ددعف نأ ىلا ةيهاتعلا 5 1 لاق يمئاطا لضفلا نب دم نبا نع ةشئاعنبا نع

 تك ةعانجلا سأ لاقت ناطللا انهو فتحا لا اركيشي

 صفغ نامل صرخ هلل ايلا لع

 صخش . رظانل هنم دبي مل # ثدح ف هوراو نم نآكو

 ضقنلا ع ايسالا ةدازو © اهضإر ال1000

 ا ص ةقيفش لك رخذ ندع * اهفطلت يف ةسملا دب *

 امل لاق قراخم ل لاق نودج ن.هدَح نع يعاشلا دخت نب ىلع ينادح لاق ورمع ( يادح 2

 ديشرلا هيرضف عتتماف لزغلا يف ارعش لوقي نأ دشرلا ءسمأ فوصلا س لو ةهاتملا وبأ كسنت
 ا هنع عراقملا ت تعفر املف لزغلا ُْق | رعش لوق. ّىح هسح 0 جرخمالنأ فادحو اصع نيتس

 لوسر د هللا الا هلإ الب وأ نآرقلاب الا ةئس ملكت نا قلاط هنأسماو رح هل كولم لك ةيهاتملا
 ع لوذخد نم عني الو هيلع عسول و راد ا سف هلعف امن نرخ دس - هللا

 كرد يالا ىف هيلا ىتثعري ناكف ةفيطل 7 مهارب ١ نيبو هنيب لاخلا تناكو قراخم لاق هللا

 قشاوةن ءاذكه 0 31 دي ريام 0 2 كف ةوادو ًارهظ هيدي نيب تدحو تلخد اذاف 3

 هنوص عنص ىلصوملا مهاربا 3

 كس وص
 رمغلا ةنقذ نايرودشف * رجطلاب ى طاراد تف سعأ

 ردحطاب قحأ نك مرلاو # الن مسر تقلا 2و

 ىل لاقف قراخم لاق يطسولاب لمر قحسال هيفو يطسولاب لمر فيفخ رعشلا اذه يف مهاربا نحل

 هتينغف هنع هيف تضقنا يذلا مويلا ّق هترتأف توصلا اذه هينغت يح ةيهاتعلا يبأ ىلا 0 مهأرب |

 هدنعتشاف ليالا ىلا يدنع مقت نأ لحج ىنيك هيف يضقنت مويلا اذه هتينغنأ دعب ىلا كف

 ةينازاا نبااي كدحاصل لق لاق كيبل تاق قراخما لايف ينك برغملا سانلا نذأ اذا هلك يذاو
 0 قراخم لاق ادن هللا نم-تنا نيا رظناف ةماقثل موب ىلا ةنتف سائل تيقبأ دقل لاو ام

 قوشلالدب عزا يورو(*)دقولدب لهو يورو(7؟)ناقو لدب تيكبدق اولاقو ىورو )١(

 ناكلخ نبا هأ ناقف لدباول اةفىورو (:)



 :ءد تاقف همالك ىلع رطفا نم لوا

 ىندشن اف هناهتلق ارعش ىتارصا يف تلق دق
©» 

 سس عمك

 قارفلا لوطو هقوش هفش * قاتشم متم لاقل نم

 يي
 3 ْ منلاقف ع ؛ لامتذ مولا امكن هه نه صلخعالل ام 00 ل له 1 ن“

 قالت نمانل لهفيرعشت بل #*# قب ةديعقىلا قوش لاط

 دارا ءالاود وهلا اود نم © :اهلع راق ادق لظح يح
 قانونم َّى كفو رقنع #2 ىلهش كباللحاع للا عمج

 أ ا و لوا ناك درا لع اج لخدو ال اهبف عنصف مهربا ىلا اهب ترو اهتتكف لاق
 ةيهاتملا يباكريس ألف رعشلا اماو يلف ءانغلا اما ماد لاف ءانغلاو رعشلا نأ هلا ىلا .كلذ ف

 ناس لاق ةيهاتعلااب| انيرض : مداخل فورم لاق مهب اعدف كلذ ناكدق 53 لاق ىلعذف دق وأ لاو

 ةىادح ى نب لع نب نزور تاع 5 نم(تخدن) هقلطأو هيلع عاخو مهرد تملا ١ نيتك هل سف

 ىلع دف رلاوهوديشرلادحو ساعلانب ؛ لخفلا نب لاق لاق يرمسلا ي مانبي نيس اانثدح لاقىدهمنب ىلع

 الاف هع عيبرل نبلضفلا م 5 نأ اود رب ةهات ءااونأ ناك مالساا ةنيدع وهو ةيهاتعلا يبأ

 ةيهاتملاوبا هيلا ب كف كلذب هيلع

 1 ريغ 0 تاكحو *-ٍقافح - نمش  ىت را

 ناكل. لك ا امم قانا ام لاطلو : 2

 نامزلا عم ترص ىلع نا * .امز زا 7 لع اذا قح

 نيئمؤملاريمانا هل رك ذيو ص ا ا نطنلا هيلا لت راو يذرف ديشرلا هيف لضفلا ملكف

 هيف هلوق ةدشنا لضفلا ىلإ ل>د اءاف هيلا ص>شف هنع يضر دق

 ا 1 0 هل لعد + انجح وف امان: هاوعد دق
 ىلع ينندح لاق ةزاأ يك نب ىلع نب ىتحي ( انربخأ) ىلوالا هتلاح يلا .عجرف ديشرلا ىلا هلخدأف
 نال تبصوٌسي ىدهم لا لاخ روصنم نا ديزي ناك لاق فاردسلا 0 نب نا ينثدح لاق يدهم تى

 هلوق كلذنف هرعش ىف ىدهملا لاوذا ةيناعلا حدع ناك هنال هيهاتعلا

 تكس
 ماها كللللا ل2 عنف *# 0 رقاب ثيغلا تيقس

 ماركلا ةكتالملاب كفحو * ارون كيلع هلالارششن دقل

 0 ال2 ه1 لع رول © ع ىدهلا ةجعنا زكشاس

 ' مارخلا دللاا لح تيبو * ىبيت تيب ناتيب هل
 ديزي تام اءلف ةزنع نه ىنتليو نءيال ىلوم هلا ىعدي روصنمنب ديزي ةايح لوط ةيهاتعلا وبا ناكو لاق

 كلذ لاقنميلل كءالو نامعزت نكت ملا هل تلق لاق سابعا نب لضفلا ينثدخ كوالا هنالو ىلا عجر

 ناكوعبتي نا ق-ا قا نكلو ريخ هيلا تقلا نم دحاو ىف امو نمزلا كلذ يف هيلا انحتحا "يش



 دهعل مهاعراو ةمرخل مهظفحاو سانلا مرك 1 نم روصنم نبديزي ناكو لاق نييمذلل ءالو ىعدا|] "
 ةرثك عم نيصح نصحو ةعئم ىق هم ةيهاتملا وب | ناكو هيلع هاذف ًاريثك ةيهاتملا ينإ | راب ناكو : ف

 هسربإ ةيهأت لأ وأ لاق تام املك راك نه هنم هعنعو هيلا هعفدبأم

 رضخلاو وديلا لهال ديزي يأ 1 د رتل اووف نيديزي ىننأ

 رحملاو باونالاو رصاقملا كعل 3 مك اسروجهملاةرفخا ن 5اس

 رشف وشوق 23 يشأ يفو 0 0

 يده 5 نأ تندد 0 5 ىنادح لاق فال 0 مهارب ا ب د 0 لاق 2 0 ) اند (

 3و همظعلو 1 ١ نع ل عجشأ ناكو عجشاو راش مهثو مم لد 0 ءا رعشأل ساج |

 ف وكلا كاذ اذهأماس اجابات هيد را ت0 0 لاق ةيهاتملا وبأ موقلا يف ناكو نيذه

 0 وأ كح و لاقف دعت يدملا هل لاق م هعم ا[ م أريخ هللاى زحاللاق 00 تق بقلملا

 0 ير دق تاقف انابق ًاضيأ 20

 فلالدإ لاف الدآ « الطلع ندا
 املالطأ هللا تس تيئج © اهو تنجم مفن الاو

 اطار 0 دقم #* امالل ةيراح نإ ل

 اطافك | يثملا يف بذاحت * اطخلاراصقر و> نيب تشم

 اكاد دع . موللإ بمآأو د 6 يشن لا بعتأ دقو

 ْن أ هر م 1 يأ ند ه ىردأم ماس اخي كخنو راثن ُق لاقف 5 لاق

 هلوق ىلع قأ ق > 1 كلذ عسل ةفيلخلا ةيراح هسيشأ

 ايلايذأ ررخم هلآ ادع ةداقتم ةقولشلا دا

 ابينالا لس كا و 4 هللا كلش

 0 هللا 0 ال * بولقلا 0 هعطن ملوأو

 هك انرط هشرف ن 0 ع رطب ةفيلخلا ير ملدا كا َّط انتو واشن 1 لاَقف عجيشأ لاق

 نبسايعلاا ”دح لاق هيو ره* نبأ يف لح لاق ةزاسأ لعن يحج( ١١ اذه هب يأ

 تلقم ا ته 2 ةحرابلا تأ 2 لوش ةيهاتماابأ تتءوهس لاق ةملد 7 ' ءاحر ينثدح لاق نوهيم

 لع 0 قع ) لاق ( اذ هياع عش رام كب روصنم نأ لق دقو لاق )غ0 امم نس ةديصق 38

 ةضوعيلا ساحم سانلا ىلع رامع نب رودصنم صقامل لاق يث *قلارعوأ ى ن”دح لاق هيورهم نبأ انثدح

 امهم دسسللا

 ؟ تمل تتعمد 0



 اسي

 ةيهاتلاوبأ لاقف ف هلو غايف 0 نم ءالكلا اد قرسغل ةهات لاوبأ لا لاق

 هيفلاقف ةيهاتملابأ كلذ لب طقف توملارك ذباماو راناالو ةنجلا هرعش قرد را قيدز

 اتاكتن أ ارومامهتم تبع ذا * امهتمت>بضادق سانا ظعاواي
 اهيراوب ناام ةيدا, سانلل *هتروعويرعن٠بوثلاس لملاك

 اهيواسم نع اهامع سفن لك يف * هملعن كرششلا دعب مثالا مظعاف
 امف يذلا بيعلارصبتالو مهنم * اهرصيتسانلا بويعب اهنافرع

 كل هللا رفغي لاقو هري_ق ىلع ةهاتعلاوب | 000 نب روصنم تام يب قح ةريسل ماياالا 0 1

 . يناس ينريخ !لاق يسو٠نب دم د لاق ىب 00 0 )5 قيمر تنام 0

 هنأ هنعتاورف تنقإ ةليل هنأ رف هيلع فرشت ةرا> ةيهات ةعلاىالا ت تناك لاق ةيهاتعلا يبا ن ا

 ةيهاتعلا يبأ لع فرشأو تابو اطزنم ىلا راضف ةقدانزاا بحاص هيودمح ريا نس رحقلا م 7

 ( ايد 5 ا هيودمح فرصناو هعحضم ىلا فرصناو تنق ىح هقري لزب مو يلد 0

 ةيهاتعلا وبأ انءاجح لاق ٍيقاجش ملا 11 للخا اننتدح لاقىثا اا نإ اال لان ع نى دع

 لاقف كنع هب ثدحت أ ش لقف هل انلقفديحوتلا الا ىنيدام 10 قيد لأ سانلا مع زلاقف الرف ىلإ

 22 لاح تك أو * دنا اذنك انإالا

 دياع هير ىلا لكو *# مهر ن“ 5 مهؤدبو

 دحاجلا هدحم م. 1 اه #* )الا يصعب 0 اج اف

 دحاو هنأ ىلع لدي #* هلل ين لك يفو

 طظدحاحلا ةرضحب ةيهاتعلا ٍِك رعش ًاموي اوركاذت لاق يعارجلا مشاه نب دم فلد 2 ينربخأ )

 اهدشني رضح نم ضعب دحاف لاثم الا تاذ اهامم ىلا ةحودزملا هتزوجرا ر 3 يرجح 1 ىلا

 هلوق ىلع ينأ قدح
 بابشلا ىف ةنلا تاور * ىناصتلاحرملا بابشلل ا

 ين-؟ ينعم هلزاف * بابشلا يف ةنلا تاور * هلوق يلا اورظنالاق مث فق دشنمال ظحاجلا لاقف
 ةمادإو ليوطتلا دعب الا ةنسلالا هتمحرت نع ء زعل و بواقلا الا هتفرعم ىلع ردي ال يذلا برطلا

 نم رز |١ دعو ةنصو ىلا ناسللا نم 0 وبك ىلإ باقلا ناكام قاحملا رخو ريكفتلا

 هلو ام لع فال: ها نأ لاقيو ةيهاتملا يبأ عئاد 1

 00000 2 ل رك ١م + توقلا هغم ام كييح
 افاخو اجر هللا يقتا ن 12 انانكلا روع امف رقفلا

 رفح اقتاطحات 8 * رد ذ وأ ىنملف ريداقملا م

 م نم ىلع للللا لوط 4 # 1 لق ناو ىذؤيام لكل

 هلعف نسح ءرملا رذذ ريخو * 1 لديع عاملا عفشأام

 حازملا هرج دج برو #* حالصلا ههض داسفلا نا



َ 

 (و)) 0 4

 0 هفاك ارشلا كلم « الع انغ ماكإ لسا نا
 دسم يأ ءارملل .ةدسفم #4 :هذلكاو غارفلاو بابشلا“ نا

 سأل ىذا
 #* هٌواَق هلك ًاشيع صخغنأ

 هكر حيبق لك نع كينغ
 ءؤاقب هنقآ نم شيع ام

 هدهجب انطخسا نم براي

 تسمع: .الو نسمشلا علات ام

 د

 د

 د

 هده رس هللا انريس دق *

 237 يم هاما لإ
 2 ا ل هوجو ندعم "يش لكل

 جلتعت هنم ردصلا يف سواسو * جرم لكو ضحلاب كل نم

 ع لاصتم 5 # هسه وجب قحال "يش لكو

 ىذقلا ناولاب وفصلا ةحوزمت # ىذا راد انل اسدلا تلاز اه

 م« عاق اذلو يلتاذل * علوزأ ا كار ا
 * "ضحم سلو ضحملاب كل نم

 * ناتعيمط ناسنأ لكل 0

 * ادححشلا قشنتست ول كنا

 * ادعام اذا رشلاو ريسخلاو

 د

 تن

 ضءب برطيو ضءب ثدحي

 نادض اهو رثسو 01257

 احير 'ىش نئنا هيدحو

 د ادد دعب نون أمهسب

 توه رئاح يف :5 ترص *# تركللا ىت 2 3

 ع "1 كلا قاض نا تمصلا * عنصأ فيكف هللا يضق اذك
 قيس ( ير ) !مفص نم مالكلا قاتسااميسح اهنم ردقلا اذهت 0 ذ امتاو ًادج ةليوط ٍيهوأ

 هعاخ ىلع هشقنإ 3 ةهاتعلا نأ لحر رواشلاق جرفلا نب رع نبا انثدح لاق ىلع نإ

 دقناو سانلا ىلع هللا ةنعل هلع شّشا لاقف

 ةدحولاب سن ًاتسا تا #4 مهةالخاو سانلاب تمرب

 ةدعلا نيف ميلقأ * امويرمعلسالارك أم

 ورم ىلومءالءلا نب قار لأ كاحعذلا ب هللا كم 2 انثدح لاق ينالغلا ل لاق ىلوصلا 2 ( 0 3

 كلذ ركتاف مهرد ا نيعبس هل صأق ةيهاتملا وأ هحدق اسد نك ىلإ بحاصثيرخ نبا

 لحرلا مضاف كلذ هغاش.هرعش رادقم ؟ يش ىو ينوكلا اذه اذه لعف فك لاقو ءارعشلا ضعب

 نيسمح بيشإ تح هنس# الف هاطاعتبو ةييصإ الاقي ءملا ىلع روديل م 0 دحاولا نا هللاو هل لاقو

 لاقو سيشتلا رصقف ين>دم هل عمج ىناعملا ْن 0 اهضعس احد مث سب

 الاخ رد هل نمتقلع املا 2 :هسرو نامرزلا ب نم 0 ين

 (١)الاعن هوجولارحهل اوذحل * هلالجا نم سانلا عيطتسي 0
 ٠.6 ' وص

 يناثلا تنلا ىف اود لدب اوذحم يورو !١( ع



 را قل كيلا تعطق ع الآل ككتشت اياطملا نا

 الاقن نءحر انإ نءحر اذاو * ةف ندروات (١)ندرواذاف

 بيصن لوق نه يف ل نتا

 |0007 10| تكس ولو" © هلهأ تن [ةلعذلاب ونئاف اوخاعف

 000000000 6 ىلا ندع ىئدح لاق نوع نبال انندح .لاق كوصلا ( اند )
 ا الا ل تلق رص» طيزي وهو ماط نب هللا دبع ىلإ الوشر تجيرخأ لاق
 "1 تلقوهحءام نم 0 تنك امهندشن أف تامدق ناكو نءاونا أ ين4يقار اا 0 ١ يندشنأ لاقف

 را ملو سانلا رعش آل 0 كلتاقل ة.هاتعلا انأ تذراوإ لاف ةهاملا يب ال اذه لوقت كتننظ

 .خيشن نع نادعسنب نوره ىنثدح لاقدعسيأ نب هللاد.ع انثدح لاق ىم< ( 21 ) قارعلا ىلع

 ارح ولو نوماعبال | هو رع 0008 سانلا ذكأ ةيهاتعلا 1 لاق لاق دادشب لع

 حسم هيلع 1 اف ذا كلدكن 2 اهئيق لاق مهلك ءارعس ا

 هر 0 1 كلذ ن. اذه ةهاتعلا وبأ ان لاش الا عسيل , حسملا بحاصاي *

 لجرلا لاق مث ليال وهو ًارعش لاق دقاحسملا عينت حسملا بحاصاي
 هللاقميال وهو را عارض كازا دقو ةهاتع ااونأ لاقي © اهرلا نين تكد نأ لاقت

 دم | انثدح لاق ىدوم 0 0 ادي لف ىلودلا (اندح ) + اكيرلا ديرت تنك نا لاعتا *

 رعش لوش يمص الآ كوس لاف ىردسلا نع ىمشاطا ديم انثدح لاق ىلا ىهاط 1 ل نإ

 دم ( ين و يوناو فزآلاو بارتلاو ىهذلاو 000 اف عقب ولما ةحناسك ةيهاتملا 5

 هيف ماكنت ة بهاتعلا انأ يدوملا سي> ا لاق راكب نب ريبزاا انثد> لاق ىهز الإ يبأ نب ديم نا

 هكدا ربا هنف لاقف هقلطا ىَخ ا اروع سن

 تاقام قوف ديزبىلضئو الا #خ هحدم 00 مش هلذف يف تاقام

 كح ام دمنا ده افك دقف * ال>وافئاخىرهدسيرنمتازام

 ينادح لاق ى نب دمحم ينثد ح لاق يدهه نب ا لاق ا ىحي ( نبحأ)

 بعصلا امأ قدما نأ 0 تاق ل نع طع ناوبدلا يف انآ ةهاتعلا 1 ينءاح لاق ندحلا نب هللا دنع

 لاو رهشلا لوش نمراس هيلا جاتحي 6 ترعلا كا وعما كل هيف جاتحتف ظافل 1 نم يش كيلع

 0000 9 لك 1 لا قاوآلا كبوكر ةرتك نم كلذأ لحال ينإ هل تلقف ال لاق ةهركتسم :ظافلأ
 هتعاس نم لاقف غالبلا لثم 3 انا لق تلقف ةيعصلا يفاوقلا نم تئشام يلع

 دق رانك © رع ف خاب ا

 غاب لك يغب هسفن .ىلعو *# هته سنليغبلا باص

 عاملا نيدو هش لئاح »+ ا ضرعأ ةاكل ىذ بر

0 عبارلا ىف ةفخم لدب اكان ورد 1
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 غالبالا ىلع ىل نوف داز * لب هظعاوءىفرهدلا غابأ
 ىغأ رفو يو يناشو # كافق ىلقعم انألا ينتنبع

 ةجراخوبأ يف ”دح لاقىن :طقنلا ىلع ا خدح لاق يدب“ نب يلع انا ةزاحا ىف ( انريخا )

 ةيدع ىلا طا نأ ىنلآاف 00 ىيقلف هب ةهأذ ءلأ 15 0 0 5007 0 ديل ولا ن ن يلا لاق سم 0

 1 اراعشأ هدقلاو ثدخ انساحو 200 1 2 0 ائاك اذ يحاو نولب 0 ا هيلا ترصق

 هلوق قدفنأف يدشن 3 هئاأسو لزغلا يف

 ىنيريزتساف الاو تال لبق د ين.دوز نيثيعلا ةرقاب هللاب

 ىايصعاو ةنم يدعابب نع د ى رش بد نه ا يفا

 قيفكي ناك لتلق يف ىسوطأ 3 ولو كتمةوو اق تكمل امأ

 ًاضيا يندشنأ مث

 واخ هيحاص وش نع'ئصالكو #3 وحش مكب سلو 0

 4 م نع لان تح ند امو

 لدن نون تيتو سبل ا

 وهز هلخديس الا اقداص ىوه *

 ودب هل ءاللاو اه تيد © يتياب ءدب جزل 0 ا

 وكل ناضل لك ف ينإو * ًاربجم ىلع وهز نه تقلعو
 ولح هحاص ينعلاس لك لع هل هاش سدا ١ ياا

 لوأ لق”“بففح اياه ف هلو قسما ع سس را 2 ف ا مهاربال ءانغلا
 باتك نم ليق* فيفخ هيف بيرعاو هباتك نم يطسولاب لمر ةنآبا نب ورهعاو وره نع يطسولاب

 ةيهاتعلا 1 ند 2 اسم لاق زيعملا نا

 كتوم
 مْحاَن مامح رادقالا رعنوكت : يترضضم لازال ىلام ىلياخ

 ضرار 5 0 دول قيهرو يعرأ نيح يداؤف باصي

 يمر ىلع تربص ىتكل ربصلا ىلع ةدالح ىنام هللاو الو تربص

 دحاودعب ادار ياظع كابن

 د

 د

 انت

 يمسح لع جون[ يح سسمالا * ناوقوىح طا ل د د
 مظع يعامظعلاذعلا نم ىنحمب *
 تلح دق اع هللا قح كاف 0 د

 يي

 اظلا نم ريح سس | ماقم 0

 قحسان عارم "ا َّظ ةبأم سلات لوالا ل 2 || فريفح ن م هعاشاو تاي الا 0ك قف طا ل ءا أ

 امدلا ن نم هنافام وعش اذه 0 كوشي 3 نسحأ ن م ام قدسا اب انأ ا هللاوال هلك ا م لاق

 ةزاحإى حب ا ( ايندلا دياصم صضعل رم اضن رعشلا ناف اذه كم ناوقت ال 0 ناي لاف

 لاق يبا رعالا نب ينثدح لاق لضنلا نب نمحرلا دبع ينادح لاق يدهم نب يلع يندح لاق



 , ةهاتعلا 0 دشنأف اودشنأو اوال دف مط ند دشرلا باب ىلع ءارعشلا تعمتجا

 نمزلاحالص نوره حالص #* احلاص انمز يغبن نماي

 نوت رح ةناسحا يف ركشلاب + كلم يف عناسل لك
 00 ااا ثقل نق دحأ مولا كلذ يف جرخامو هللاو تكالخأ هل لاقو ديشرلا هل نشهداف لاق
 لاق يضلا نارمع نب صاعءانثدح لاقىدهم نب ىلع انثدح لاق ةزاحا لع نب 1 قر

 ناكو ًاقباس رمشملا هل لاشي سرق ءاخ ليا دش 0 نوح مر لاق يبارعالا نبأ قدح

 لاق ةفاشلا وبأ مهردبف هيف اولوقي نأ ءارعشلا عاف سرفلا كلذب ًابجعم ديشرلا
 ارمناامو اهنم هلسر ىلع انوه * اهمدقي سارفالاو رمثملا ءاح
 ارظنلاو راصالا تفطتخ ضو #2 ةدهاج هو يرسح حيرلا فلخو

 ىنثدح لاق ةزاحاىحي ( 00 1) اش هيف لوق نأ ةهاتلا 1 كا ردع لولا

 تايواحم امهسو ةيهاتعلا ينال 0 دص تبان نب ىلع ناك لاق رفغ> نبةبقع نب سابع نب لضفلا

 هنري لاقف هلبق ثبات نب ىلع يلوت للا ده اا يف ا

 كلش ىلإ ليدلاو- 8 كلغ ى نك

 كلو ىل للا رفغ #* تبان نب 00

 كلءامو ينفيفوس * كلف يح لك

 لن وح همزتلم كزي لف هسفنب دوجي وهو تباث نب ىلع ةيهاتعلا دبأ رطل لضتلا بأ لاق

 لوقي نيا 3 * الابوط 3 هان 3

 اتنك ريا يف كيرسشلاهمنف هقتالا كب رق ريخلايف يكيرشاب
 اكتر ابل كح ر2 ت' « ول| ضعى تكح ئرمغلدق

 تايبالا هذهددريو ءاكب رحأ اليوط ىكيب هربق ىلع فقو نفد املو لاق
 مال لا نا ندر * اغأي كتاب ىل نمل
 ا و ارشن هبوطخ 5 كاذك * رثن دعب ك رهد ب وطخ كتوط

 الإ تفيععاام كنلا توكش © ايان 1 كاوق كرش وكف

 ايسش كياع ءاكبلا ىعااف 7# قلع عمدب ىلعاي كتيب
 ايح كننم ظعو مولا تنأو + ةلاظق 1 كناخا ىف. كناكو

 ةفسالفلا مالك نمةيهاتملا ونا يك اهذيخأ قاملا هذه باتكلا "دع تفلؤم نيسكا نب ىلع (لاق)

 هنم بيهأ سم كالملا ناك مهضعب لاق نفديل ردنكسالا جرخأ دقو ردنكسالا توبات اورضح ال
 ف مويلا انكرح د 1و نانا أ كلما دكر دن تكس رثلا لاقو تيكا ظعوأ مويلاوهو مولا

 ) ينربخأ 7 اخألا ءدهق يف ةهاسلا ونا غرك 5 ناذللا اناس قااذمأو هدقفلاع زوم ةثوكس

 وب اانيقل لاق يبهملا نيسحلا نب رفعح ينثدح لاق راكب نب ريب زلا انثدح لاق ءالغلا يبأ نب يعرملا

 لوش يذلا لاق سانا ر تأ ن* م قدما نأ هلأ هلاثاةذ ةصهاتعلا



 ا ل ا او ع
 5 - 1 3 50 مون

3 
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 لحرلا ةيقح رحب ريلاو 8 9 تا ا ا
 يتدعن اف  كرعش نمهاش قدا

 نم سم ليللا نيبو راهلا نيب # ندبلاو سافنالاو حورلا بح اصاب
 نديلاوحورلانيب قرش ىح * امهفالت>ا كاطع املقل

 ىنسر اهعزان ناو ايانملا ىلا * امتوش ايدلا هب نيذحتل

 نتفلاو يلا ضايريفاوسترا دق « انط نيئاد سلا
 نمسلاكلذيفتردوا اهفتحو © انمس ين عانر تامئاك 1

 كلثمىلا عرسي كرعلا نا يخأ نباي لاقف لزغلا يف كرعش نم اي اش يندشنأ هل ت تا لاقأإ

 قدعنأت نعول ح هللاةمصع وحول هلاك

 لبجابلا ىلا ملاارحرتلا 8 ةرد اسس نا
 لباب نم ناديقأ ارحاوس « ايفرط يفو افاق 1
 ليسا ندي قف ه4 هاتح * الخامابح > ينم قد / 2#

 لتاقلا ىلع دحولا ةدش نم #* 5 العتق ىلبق يأر ماك

 ليحانب حاص لوق اذه قدحسا | انا هل تاقف

 لبق هلتاق بح نم يب اليتق * 0 له امشع مه
 7 ينثادح لاق يبا ينادح لاق يراسالا مساقلا ندع 5 مسيو نحانأ كاذ وه لاقف

 دمحم نيمالا عب علوب نا دعب دادغرب ةنيدملا دسم تلخد لاق ةفوكلا ل نم هل خيش نع ةم 56

 دشني وهو هعامج هئلع خ خيش اذاف ةئس

 باطرلا ريض اهنوصغو * بابشلا قرو ىلع بل

 تاذلا
 يناصتلا مايا بيطوب * ابشلا ىلع نيك الف

 باضْخلا 0 الو * يلبلا نمنيكب الو
 ىنالط يف ةيلاو دلخا نأ لمجال ىلا

 تكايو انك تاكا مل كلذ تيار املف هيدخ ىلع ليستل هعومد ناو اهدشني 1 لاق |[

 يزتعلا ليلع نب نيس اان”دح لاقيفريصلا ناره نب دم ينربذا ةيهاتعلا وبا وهىل ليقف خ خيشلا نع

 هتدشنأف هيلثيو ةيهاتملابا بيعي يبارعالا نبا ناك لاق دمحا نب دم سايعلا وبا ينثدح لاق
 ماب هنم ينفت تيفشف * اهفس ينظاغ هيفس نم 3
 يماس يتدوموفصتحنمو #* قيداع م تر

 مي ريغ #* ىنع ناو تنابشلا بهذ

 ىلظ 2 3 هصضصح-رو 2 اماغ ىملاظل تقزر دقلو ١

 دهأ نب دمع يئدح لاق قدسإ نب دلع ىقادح لاقيزنعلا يف : كح لاق نأ ريغ ٠ نب د ( يرحل ا ْ

 0 نيتيلا نيذه نم ىلا بحا طق عش 0 م ةيهاتعلا وبا يل لاق لاق دوال



 را 0 موب ىا #* يرد قاف ىرعش ل

 ىربق رفحم دالنلا و * يحور ضبيش دالبلا ل

 ىرازفلارامجلادبعنب دمعانثدح لاق لضفلانب ده ينثدح لاق يديزيلاسايعلا نب دش ( اجا

 نا 5 عب ديو ةفوكلايف ا هبق صفق ه ل لغلاف أل وأ يف ةيهاذ ءااوبأ زاتحا لاق

 ا ١ ار 1 ناتفاب لاق ب هرهظ نعصفقلا عضوو ضم ه«ودشاتي و رعشلا نورك اذني سواج

 00 ةرششع م كبلعف اولع ل ناو مهأرد هرم 0 م ناف هن هوزيحاق هم 02 كا ءشللا

 لسا فلا 0 بطر نيرمقلا دس 211 عمت نأ هأل لاق م اولقو هبورخسو هنم 0

 منو هنب لعحو 9 تان دا 5 اس # اور لاقف اولعفف | مدحأ ا تحن 4 هر لق

 همكو مب 0 سا ءتببلا وزي ملو س.شلا هتغاب اذا عضوملا كلذ يف انقو

 مكرم ما مر رأ 3 مهنصامي رعش تيل #2 مدك سمالإب ا

5 )هر هس ْق ةإد 0 ةديصق يهو
0 ل ىنادح لاق لوس فأن هللا كيع 0 لاق يع )َ 

 

 ىللاق ا رعش لوشإ وأ هقلظن النا فاحو ة هع هاتعلاابأ كَ شرلا س حال لاق ع رعلا 6 0 2 هللأ ديع

 اذهلوشو مم عمسلا اف ردانلا د.ملا رعشلا 3 رعشلا لوقت مالا 6 نك بحكي رد قو

 يندشنأ 5 ” ةعافشلاب راتخألا فالك كك ماا أ

 هعانصلاو يفاوقلا ىلا تدعو * ه كاكا تدار للا 1

 هعاطو 000 ود مويلا تلا #2 صاع ىلا َق عماك تنكو

 هعاشملاو فشقالا كنع عدو * 0 كك زاارط

 ها لكص ف ثيم 3 2 ريحو يوم ىلا بيشو

 اناا د لود تنأو * ادنجلا :ناوذ دارام اندنك

 00000 0 يش اد لاق يزتعلا اندح لاق يركملا:نانملا نب دمحأ ( ينريخأ (
 ديصلاىلا ل يدبملاىنح رخ أ لاق ها ءاوأ 0 هاتع !ايال اهالسنكو يزتملا 00( موب

 نع اوتفتل مى مهر ا قا! رطقوه ا هياط ُق هءاحأ قر فتف ريثك "ي ٠ ىلع 4م اْءمق وف

 انأجلف سانلا ربعي حالم هيف اذاؤ ىداولا ىلعانف رش و انريحفر طع تاو دا | تورد ل

 اندعأ ىَح ديصلل مغلا كلذيف ع ا انلدب ْق ان زعل و ْ 1 فاض ل قلر اها نع ءالاف هيلا

 55 0 ١ لاقف فوصلا هذه ىحم كيطغا هل لاقف د توم يدهملا داكو هلاخ 0 اخدا مت 93

 هللا 0 ع ممتنك حالملا 00 اق انؤاح ما ءرثأ اوعسو هنا اغ هدةتقاف مانو الأف كف .

 حالملا ل عفام كحنو ىل لاق هّشأ أءاف يش ولاوزكلا هلعارتلاو هنع ةيللا اود ناماغلا رداسو بر

 نا تدرا دقل هللاو هللات | لاقدب انيطاخامحممق نم 1 اهللازو تاره تاقف ان لع هقح ب>و ةناود دقف

 تاقف ىنت وحهامالا كيلع يفأم + هب ايطاخ م حق دل نوةح5 سم هللاو نك ان 2 ماك ىل يأبو 0-1

 مح قش درت ةخعاسأ ىو 030(

 1.01 57536 كات 7 1 كل ا تهون م كتل مح م قتلا

 0إصأآأ10|أ1|1|1|10||اإ| ]| ]| | ]| | 0111"
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 محدش فتقع

 تاةفديدلابم رغم يأرلا فردعض ياك ن امه هللا و لاق كوحمأ نى هن بيطت تفل نيئمؤملا ريع 3

 حارلا ىف بشالا حبقأام #* هيون ىلع ا سرالاب 0

 تاقف ىتايحب ىندز لاقف | ٠
 حاضواو :نيحاشو يفو © ةماخ يف تاج صيام 00 0

 حالم ةبج يف مان دق * هش يفردقلا مظع نم 7 :

 اندح لاق شفخالا ناماس نب ىلع( يقررخأ)) اقرمصلاو انكروافو هلال كلل 00 نعم لاقف |[

 لسع رم ادب او مث ةعقرتعقو |ولاق لبس 6 نسكلا تاك نم ةعاج ا لاق دير نب لع

 ىلةيطاخلات سلو 0 وهو ةيهأت ءلا ىنأ مالك اذه لاَقؤ ةدعسم نس عشاجم أ 6 يس + تمام

 اهريخ نوعا غلبق ةمالعلا هله عاام لاقو اهأ رف | ماويهذف لهس نب ىللضفلا ريمالل | 8 1

 ناتلاو ةمالاملا فيىعا ااو ىلا هذه لاَقؤ

 تس ورح
 ءاخالا اندبع اذكه امو ن * ادنسانق رتفااذك اذىلعام

1 

 م 5 2 كت

 ءافولا ىو مهردغ ىلع ض كلا ةدنوملاب سانلا برعضت - 7 0 2 دل يلا و و ف تا و

 لاقزتعملا نب ةياور نم لمر لكوتملا نب يسع ىنال نيتيبلا نيذه يف « لاث ن ومأملا هيلا ثعبف لاق

 ةئس ىف ربلاب هيلع ًاطبأف ذ عساو رس 1 هرب ناكو ةيهاتملا ينال 0 نيطقي نب ىلع ناكو

 هيقلف كلذ ىلع هديزب الو هسلجم عفربو هب رس هيلع لخد 1 ةهاتعلا و هيقلاذا ناكو نيسلا نوف

5 
.: 
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 هدثاق هل فقوُق هفقوتساف ةفيلخلا راد ديرب وهو 0 تاذ

 ييلوت كا ًالاع كيلع ين #2 ىنيطتم ناب ي رعُش تبل يد قل

 يدك 3 هف تا 1 ** لحر ند قلل ناو مالسلا نا

 نيك اسملا قالخاو .كولملا هين * ىلع هيف سائلا لا نامزاذه

 نيطَش ناي الخف هللا كدازو # ةحلاص هللا كاز> تملع اما

 نيدلل نيردلا مول كديرا الو 03 اها>اعو امندلل كذيوا يا

 هل ثعم ناك اع هل صاوا ايضار الا اذه انعضوم ع نهحربت الوحربا هللاو تسل نيطقي نب , ىلع لاف

 يي يوحللا رفعح نب دم ) نرخ ( هللا نا ل ككاو ىلعو هتقو نم لوحة هييس 8 هيلا ْ:

 4ساحو ةهاتعلا ابا برض اند.يشرلا نا هحو ريغ ند ىنغلب لاق ديرب نب دج [:: دع لاف دربملا رود ِْ

 دم كيه 5 هيلا ا ةعمسا أم * لكب هب 4 ملأ ٠ 5-5 ريخ بدحاص هب لك

 ني ن4 نرعأ ١ رانيدى 1 00 30 ةيعاتلا ينأ ا ديشرلا ىف لاق

 ( تكل عا



 )١45ا(

 ع ف ىلإ لاقال لاق ةهاتعلا يلا نب دمحم نع ثيرح نكح نع ىسموم نب د ىنثدح لاق

 : ا د 0 هد « انع نع تاع ناك
 اهسناملسودر ملا ةنح ىف + اع اهلك ناو براي

 نوابلا اذه لكك هودش ىف اهرك ذ لذتسو ةنلعا نواه لاذ ةقديزلاب رامح نب لوصتم هيلع عئنش

 : 0 هلوقب ًاضيأ هيلع عنشو

 كلامح ياروهقل> نس_#_>ا| كاركيلملا نا

 ال0 لع ناجل اروح * هيف ةرده اذ

 2 ةنسلا ىلع اذه هل مقوأو لاثم ىلا جاتحال هللاو قدا. ار لا ىلع رولا نو لاقو

 ةملس وبا ينثدح لاق 00 نب ليلح انتثدح لاق ىعازلا دمم نب مشاه ( ينثدح ) ءالب مهم

 ىلوق لاق رعشاثناز ءث ىاىف ةيهاتعلا ينال ت تاق لاق يسغذابلا

 نحط ةينلااحرو * مهتالفغ ىفسانلا
 هللا دمع نب ىحي ينادح لاق يزتعلا ليلع نب , نملا انتدح لاق ىفريصلا نارك نى ذك (ينزحأ (

 222 وو لع تاخد لاق برأ نب ىلتملا ينئدح لاق يشرقلا
 ىلعملا ةلاخ نباوهو لاق ديعس يبا نب نسحال تلقف ةئثطال هسار ىلع بايثا ضايب ديدش بيضخ

 كتل سام هتف عول ت تلقف هفرعت امأ لاقف اذه نم ةماعلا ىلع نومالل تناك ندحلا ناكو بو نبأ

 ةدّشن ل توم لايف تاقام نيا ْى :دشنا هل لوقي نوم أملا عع ةيهاتعلا وبا اذه لاقذ هنع

 ادا ف تلطف- « انامملا كاحم ”كاننا

 0" ادا ىر_ تاغنأو ايدل تقئوأ
 اناني ٠١ نع اطوطو ة * ايلا ىلع كنم تمزعو

 افا  ىاردق يي 1 يأر نماب

 انالشغا كل نأ تاخ مأ * ةريع كل امهف له

 »دا بط ىذلا ندو
 57 1 در وأ شبل ةحصت لك

 نوره باتك نم ( تذدن ) هنع اهتيتكف زياهدلايف وا رسقلاو هلع تحقق هنت ضي اماف لاق
 ةماك نع يا ئندح لاق لهس نب دمحم ىنثدح لاق ىدهم نب لع يقدح لاق ىح - لع نبا

 هدشناف نرد ىلع ةهان لاو لخد لاق

 اهلاث نم هللا عاطأ اذا * اهلابقاو ايندلا نسحأ ام
 اهلابقا رايدالل ضرع #* اهلضف نمسانا ساوب نم

 نضوأاهنم يساو نمحربدت ايندلا ايش هيف تعنصاف يناثلا امأف لوالا تبلا دوجأام نومأملا هللاقف
 ا00 ردا لهأ نييمؤلا رمأاب تقدص َناَقق رز زولااهب نضااورجالا اهب ةحامسلا بجوت امئاو اهب
 اماف قحاب هفارتعال مهرد فلا ةرثعدلا عفدأ نوم اما لاقف صقنلاب ىلوا أ علا لاو لسا

 انافف 4سم ) نم تأ

 0 ا ولاا
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 تقف اما مايأ دعل ناك

 توفال ةهالا دخيل * توملا هب يذوا لفاغ ع

 تول 0 سعدت : هلق هتمعل كر مل نم 2 ه

 ىركتسلاساعلاو دما ( ىتريخا ) مهرد فلا نير مشعل هل ماو ىنعملا تييط نالا تنس>ا هللاقف

 يأ ناك لاق ذئاغ نب نحل نع للا ناس نإ 2 ىزتعلا لياع نب نسطا ار

 كارا كيَفايمو ءادوس المو اف امنوا 3 0 يدهأ مدق اذاف ةنس لك يف جي ةيهاتملا
 ىدهاف لاملاب هئيحنو نوماملا ىلوم باحم ةهج نو ةيدهلا لصوت مهرد.فلا نيرشعب هيلا ثعببف

 ةيهاتملاوبأ هيلا بتكف ةفيظولاب هيلا ثعبالو هبثي يف مدق اذا ةنس لك ىدهي ناكاك هل ةرم
 هنسح ارفصو اضرب اددح * هئدلا برضنم نا ينوريخ

 ةئس لك ىرأ تا لثم »+ ا 00 0 ١

 ىحي نب دمحم ( انحاز د ءانافغأ لاق و ,هردلا فلالا نيريشعلا لمح ن وماما عاق

 فسوب كَ ةهورع ينربخأ لاق ر 3 0 ريبزلا و لاق يااوملا دا ةريغملا د لاو ىلوصلا

 هيلا ةعاطشاو نوره ءاخأ هتمزالا ةيهاتعلا يبأ ىلع احا ناك ةفالخلا يدالا ىلو الل لاق ىئقثلا

 هفطعتسل لاقؤ هفان كلذ 1 يرلا لأ 4هعم 2 نارعأ دق ضر ناكو ىدوم كرو

 عقو#تيأم رم ك6 #١ عفشل ةفيلخلا دنع عفاشالا

 ك0 ذبل سارع 6 7 هشام اجرا مظع ىلعيفاو

 عسوأ وفعلا نم «ىسوم ىرأ كلامو #*# 5ع ريغ ىلع ىدوه» ىعورب

 0 نإح# 0 أ 0 د 0 ءصل و 5 ن“ 1 0

 هد يدل ىلع

 لام واى * ىلام هللا نيم 1

 لاوث نرم ىرغ كان * دقعدلا كم ل
 لامشو ناكع 0 #* يطعت و قا لدح

 لات ةقر فاصل
 كلذو امطعي نأ ينأف هيف ةرها كا وأ لاق مهرد ف ةريشع ةيطعل نان را ىلعملا سحأف لاق

 اي عَ 1 يعبط .ىئمطل 0 ةناخات 5 ه6 ناكو رعشلا نه "يش يف يننحتمأ ىداطا نأ

 هل تلقف ىداها ند اا 0 لاقع نب 1 كم اولا لآ ىلا ترف ا هدتعنم املك تحرش ٠ لاك

 يمامإ ني:هّملا ريفا 00 الص دال ولا انآ تا غلب

 يماغإ نس تدخن #١ هل لقف مالسلا ن متغرف اذاو

 يئامذو يهر>ح نه يخمدقام د لطيمعكاذ سلف ترضحاذاو

 مالم لكتأيلذ ةطوطخم * ىئادم كيلا تدفو املاطلو
 111 11 11 م 7 وصلا 42 وو رس 2 22 ل م ممم وو 6ص سس مص مم م سم يو ميسو يو مو وو ممم م مصصو»



 مايألا عم ىلبي دق ءرااو * ةدج ةقرو نسل يل مايأ
 ايد الاق يفريصلا ا ندع يلوصلا ( ينثدح ) يللا اخ مهاردلا يلا جرذتساف لاق

 الا لذدف ةفالخلا ىلو موب لوا قدنلو ىداهال دلو لاق ناماس نب دمحأ نب دم انثدح لاق ىزععلا

 هَل ًافةها دل ود 1

 د هدالواب صر الا نزو هدايج طاش يد وفرك 1

 هدادجا عبط قدح * ديس هيلص نم انءاحو

 هل 1 كلل متتناو » ةحببش ضر الا تادتك اف
 اا يرد اع تلع © حرف نع زل مسني

 د

 د#

 ل ادم كك
 هناير قيحلا ليخ يف

 نب ىحي ( خا هلع يذكر و هنأع 0 ناكو 6-0-0 دطو را دلع 2 وم هل سمأف لاق

 هداوقو هلاوم نكد

 هدانحاب اب ضر الا < قرط دق

 ى < نع عاش || يحررزألا ا ن ىلع ينثدح لاق ىدهبخ نإ لع 0 لاق ةزاحإ ىد كب لك

 ةيهاتملا وبأو هنع هغلب نع ٍِق عدول دق ناكو ىدهملا ىلع هللأ ديبع 9 لخد لاق عيبرلا نا

 قرطأم قدح هلاحرب رخف هب سمأ من هي هيلع ظيغتيو هللا كيبع 0 000 يدوملا نا الا رضاح

 7 ةعاشلا وبا هدقنا نكس املف البوط يدبملا

 هال ترك الك ااذع « هيد قيمنا اندلا يرآ
 هيلع تناهن هلك مركت دو د رغضصلا اط نامر ك1 نايم

 هبا جات تنام دو د هعدف "يد نع عت دنغتسا اذا

 ادع , ارا نيقيلا عال هللاو لاق مث 3 ةيهاتعلا 3 مق ا ةهاتعل | ىنال لاقو ىديملا مسي

 ىلا تا قل وهعاسلا هل>رب رس يذلا اذ ند | ملع عا الو اط كرما الواسدلل اما ل 00 ْ

 ايبدلا نم يضر ولو سانلا لذأ هتيأر ىتح ثحرب اق ىلتلا لعأ وهو وه 0 نيئمؤملا 4

 أ نا :ع يضرف هنلأ كينع ين اعدو يديهملا مديت تواتسلاو هارد ترا هفكي اع

 هن روم ب مساقلانب لم كر لاق 0 0 ن.حلا ) نرخ ( ةيهأت ءلا يال كلذ رك ب كم ع

 ئذارلا دا<غ 0 نوره قلنا لاو صفح ل قحسا ىنثدح لاق 0 0 ا ىنادح لاق

 ةهاتعلا قل

 011 ديلا الامل ع الل ةيانولا يداي نأ ام
 5-5 راس توف »2 هلرمسه 6 ب 1 0ك

 ل ) ضرالاو ءاهسلا نيب ناريطي ناماحور امط هللاو لوش 1 لاهو ا ام تلف

 نباتيفل لاق ينزاملا رمش ب دوءسم» ن 6 ةمر ع 0 نع نا :ل> لاق _يراتنألا مساقلا نب دلي

 ند اقدح تلق اذاو لزه 2 اذا ٠ ند ٠ يرأأ لاَقؤ مالسالا 0 ا نهد هل ت تاَقف 4 رذائم

 ىددنلا ف لوش نا>ريرجح للدم لاق ظ



 )ة١(

 8 لازيامكنيعب الشو * اورداغكيلب اودغنيذلانا

 انيقلويوطانمتقلا داع ه0 ى ناو ماع

 اف ةفالخلاو ةونلا لعح * الغت مراكملا مريد نأ

 انيك بأ نم. بلكت كانا + تنام كواملاوب أو يبأرضم
 ائيطق يلا م قاس تش ول * ةفيلخ قشمديف ىم<نباذه

 هلوقلاق اذامف تاق ةيهاتملا وبأ 5 + تاق هك نم ءرتشل وانت ىدلا تا ١ نيثدحملا نم

 تالالملا ؤدملا ىل د 0 قر نيبو نيب هللا

 قات اومالو يرذع لش * الوتأسأن اين ذلارفغتال

 يتافكم اهنارحم ناكف #* قصلاخو قحب» اهتحتم

 يقا راج عيمج 2 ةودحأ # قرتسمو ا ينقلقأ

 تاماحلاو لوطا ىلع رفق * هسماط تعطق دق همهمو

 ةادئاع ةناريع ءاصوخ * ةرفاذع ةرمج ةرحم 7

 يتآضرم كاذب ينبت ريصلا © تيلط اك مسا ل

 تاحاو' نحو لام كدنش م يدعت الو ان يذ قلاب 4

 تانانهملا هلأ هول 2 تا لا رامى

 تانتحا جانو لال جان # هقردم قوق ناسا 1 :

 1 2 ب كل 0 »+ 1 0 0 3

 قحسا 38 5 نارزدخلا ل ةعطق: م نا تك ةياهلا ةيراح دا ع قتل 0 5 ب قحسا 1

 كرحو ةدابع هذه ا قحسا لاقف ةدابع ايقلف ىدهملا ناديرب بعصم 0 دبع هعمو 2

 يدهملا ىلع الخدف ايضهو هلعف نم بدحعتي بعصم نب هللا دبع لعحف اهلا رظنت اهقيس يف يح هّيأد

 نارزلا ىلعلخدو قحسإلي كل اجره انأ لاقف لمفامو قدحسا ع بعصم نوللا 22--

 اهديرت تنك نا نيئمؤملا ريم ب هل تلاقف مهرد تا نيس ةدامعإ اهالمعأت تدع ةيساهملاب اعدف

 يلع رثؤتأ تلاقو تكف لاق 0 نإ قدا اهديرأ امنا لاقف كل يهو هللا كادف اههف كسفنا

 كلذ تح .دع نارزيخلا اها ت 0 ىناسلو ىل+رو يدب صو زيزع نب ق>سا

 نبا ريحاف ئدبملا حر ءر 0 قمتم فيلر زيزع نبا اهيلا لصوال هللاو كيكيام

 لاقف 0 رع اهوى تاف اعدل ماو انكم كن ,مهرد تفل نوسلخا هل كانو ير اع

 كلدب هريعإ ةيهاتعلا وبا

 او ل ل و



 )٠ه١(

 003 رع نأ لح نآف © هباحال يلا قدص- نم
 ريمضلايفيذلابحلابهذاو * يوهلا تاذ ةدابع هاسنأ
 ا دك لك اهل ا د حجار اهلك ًانلأ نوسَمَ

 انيحلا مضافاب ةدابسع كبك ال لاملل كنح
 )00010 11 ادب التلف حب اك دادولا اهيفص | تكول

 صاخنام دعب ةيعاتملا ا ل5 نإ دج لاق دع نب ةلبج ىئدح لاق ىلوصلا ( ندحو)
 لوب امن اف كنبع عجو لاط دقهل ليقف هنيع لديكل اياب ىلع 0 هركوعرا عديلا نب
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 : 5 تسل وح

 لئابخلا كاش نمصالخ نمامأ # اهحنو مث اهحبو ىشت واي

 لحاكلملا قام يط بع نير * للا م رضا دق ىئيع عوايأ

 انثدح لاق نيسحلا نب ىسع ( ينرخأ ) لوالا ليقثلا نم َش ىلصوملا م هارب ال نيتبلا نيده ف

 املف يدبملا ةفالخ ىف نوره ةاخأ هم ةيهاتعلا ىأ ىلع 07 يدار ناك لاق ة هيش نب رمع

 : هحدع ةهاتعلا وأ لاق ةفالخلا ىسومىلو
1 ©» 

 0 ل 3 نه 0 #* ام تيم يف لضفلا ا

 لدفا 11 ةدرلا اع لوالا ليعتلا نم نحل 0 وتملا نب يسع ينال نيتببلا نيذه يف

 ةعانصلا يف

 0 نك لذو موق ردع 0 نعد كلذ ع زرع ير مكف

 5 ل هريسغ همسك د ولو بيضقلا 4سم نك رع

 هتجحر' يف ناكل> نبا لاق هلثم هنم ردص زيزع نبا هب ةيهاتعلا وبا ريع يذلااذهو )١(

 هشاوح ىلع 0 ءطم معان بو اهيف ةمخض ةيئرب ناحربملا وأ زورينلا ينديشرلل يدهأ هنأ

 اهنفكي يدملا متاقلا و هللا * ةقاسماندلا نم "يشب يضن

 امفاموايدلل كراقتحا بف * ينءمطي متاهتم 2 لئىإإ

 حيبق لج رىلا ين :فدنأ قمدخو مرح نيئمؤملا 0 ا تعزحف هيلا ةيشع عفدب ديشرأا مهف

 ريئانادب ىل 0 6-50 لاقف الام ةينربلادل ولما لاقو اهافعاق رعشلا 0 و رارج عناب رظنملا

 كلذ يف فلحاف دارأ امب حصفقب نأ ىلا هارد كانطعا تْيش نا ل كاذ كيلا عفدنام اولاقو

 ْ ريئابدلاو مهاردلا نيب زييعلا ىف لوح ذنم فاتح ن نكي مل معزي م ًاقشاع ناكول ةبتع تلاقف الوخ

 ادءؤص يركد د نع 0 دك



0 00 

0050 

 رفعح ينا هدح وا قدم طن || هدلاولثمو ىسوم لثم نم

 هدشنا هيلع لخد املف هئع ىخرف لاق

 رى دقتلاو قاروخلا ناب

 رورسلا رح 2 موعأ ل

 ان

 * انلا فرغ يف نحمي ذإ
 روقصلا لاثما ىهدلا ن * انع اوكلم ةيتف يف

 روصحلا ريغ ىوطاىلعر #* وجلا الا مهام

 ريصصعلا بلح نم ءانهص #* ةمادم نورواعتي -#*

 ريحيطأ رخ قف نسعشلا عا# اذه اها: :ءاوذع

 رود_هلا رضو اهب قاعي * و راد نم نذل م

 ريرغلاءاشرلاك موقلا م # امأ ينثي قطرقمو

 ريمضلا نم نيفدلا رسلا جر>دتست ةجاحزب

 ريدملا فكك يف ىرذدلا كوكلا لك 1

 ريدبد نه نام ىر 2 دن سيلو مر ا عد

 7 7 ُ 2 5 ١ . 57 1 ابكت 7 000 7-----

 نيرألا هام ندخل 1.4 5 7 07 ١٠زا ل ١ خيو دولا

 رج دة او م ل ا 0 اا اا < .نيي .هويليو دج ليهو حملا | ىرقف يزال بشع ز نيم نذل 0 * 1 ا

 رود نم ودهلا دعب « انرز تارصخمو 2#

 روصخلا يف متاوذلا نديدكل نينداور و

 روح فرطلا تارضاقَت «* احن هوجو مى

 ريبعلا تاخمضم مك ملل يف تامءاتم | *

 ريزحاو دساحملاو نس #«# اجلا للح :يف نلفر

 روسلا للجلا نم طرقلا الآ تسلا ني

 رولا نهذلا نم ابرد اا نيسمأ لل
 روكلابو: ضاورلا كان طنا اا
 رولا ةحضا ردح © انعا6 ءودللا

 روعولاو ةلوهلا ىلعم *# الظلا تالب رستم

 روصقلاو نئادملا بر # ىلا انب ناصو تح

 نيك ليحمل نإ ف * هماطف لق لازام

 قدح لاق دم نب نشا مع ( قرح ) هيلع هلزاكام لضتأ ىلإ داعو هتلص لزدحاف لاق

 ناكفم ودشنتسافانباحصأهي اا وكلما ةفالخيف ةيهاتعلا وبا انياع مدق لاق متاح يأ نعيفا ركلا

 مهدغنأ ام نو

 عملت ةيئملا هبق ضرأع هل * ةءاس لك ف عدلا بر لأ

 عمجم كريغا اسدلا عماجايو # ينال كريغل ايندلا يناب ايا
0 

 عرصم ةلاحمال ًاموي ءرمللو * ةمرف 00 ءزلا را
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 ا رددناملل شقت قم # هريغ كلم كلع دا نم اراب

 ع مل اهأوس ا ةياغ ىلا # هسفن سل ةياغيف 0 يأو

 | نسما (ينربخأ )سانلا رعشأ ناكل افا ةلاز#م ةيهاتملا يبأ عبط نا ول نولوقي ان ؛اكأ ناكو لاق

 3 هللا دبع نب دمحأ ينئدح لاق قرزحا رفعح نب ناماس ينثدح نك هورهم نا انثدح لاق ىلع نبا

 3 ينال لضفلا لاقف قوام اد يثدحاو عض وم يف عيب رلا نبل ضفلا عم هي ةهاتعلا يبأ ة ةس رمتناك لاق

 : كلوق لاق اه امو لاق امهةدصأو كل نسب ا ام ويا نأ اب ةيهاتعلا

 هناطلس يف مادام طاسمل * وألاملاريثكلل الا ساالا ام

 هناوعانمكانهتاقثلازاك * ةيلسب اهامر نامزلا اذاف

 نعال راد يف هترترم طاطخمال نيتيبلا نيذ عيب للان لجلال تع امإولاق نامزلا نامعا نم ينعي

 اًنيدح لادن نسا ى 2 0-5 ( هيخأعم هريرحتل كلدب ا نعام ناكو هريغ مدشو

 رضحالو رذس يف ديشرلا 5 ال يأ ناك ةيهاتعلا يبأ نب دمه ىل لاق لاق دعس أ نب هللا دبع:

 || اهلف تاواعملاو واوا يوس مهرد نقلا نيسمح ةئس كَ هيلع ىرخي ناكو جملا قرط ىف آلا

 لإ دشرلا نعَو لزغلا يف لوقلاو ةمدانملا روضح كريو 1 تا مل هق 0

 و نم هيلا ب كف سيخ هس

 هس وص
 0000 7 ىلا لع جوري © رهشأ هلل دجلاو ىل مولا نأ
 و كلذ قيلوت تنك امو # قمرحو ىتح هللا نيمأ 1

 رطق. ةشاشيلاءامنمكهحوو * ىساحم برقلا,ككنمىندت ىلايل

 ا د11 بلاس فا ىلا « ةرما تنك ىلا نيبلاب ىل نف
 هيلا تكف كيلعسأب ال هل اولوق لاق تاببالا د.شرلاأ رق املف لاق

 هس وص
 اوساوب ملونورماسلام انو ساعنلا نإ ءنعراطو تقرأ

 سابل هيف ىتتلا نم كيلع * ندا د كنأ للا نأ

 ساست مسوس هب لَو ه رب لك ءاهسلا نم ساسآ

 سارع تكنو دسح هل # ورهف بكر قالا ناك

 سايكناع سل ةامرأدقو # 1 سيلا نا هللا نيمأ

 لوا ليقئاض؛اهيفو يطسولا ىرحم ىف رتولا قالطاب ليق“ يناث هنو مهاربا تالزآلا ده

 سما يف ًاضيأ هبلارتكو لاق ياشطا ن

 يومن اموديرت امى ناس تاقو « هنو ينيب تلح ام ىنافلكو

 ىو ال يللا تفلكو كاوه *« ادحاوت فلك نايلق يل نك

 ريب زلا ينبدح لاق تايزلا هللا ديعنب دمحم نب نورهىنثدح لاق ىمي ( ينادح 2( هقالطأب رماة لاق



 أ لات لاقيبرحلا دلاخ ىنأ 1 كلا نب اىنثنادح لاق لاق تايح نب سرا ١ 0 ىنادح 1 لاق راكب نا

 هس 0 ناك كدز ا قيقرلا 00 لوقت يف وح هيلع قبو ب ةيهاتملا اا سبحا 0 د

 اظوا ىلا ايبا لأَقف انا و رفو 0 5 هند رخل 3

 قم وم

 هاوس 0 ملا عفاش هلام #23 هالوم هلذأ كك 0 1 ٍ

 هاشم لئمدو>ربو ه اهو 4 ملا ةنأم 3 ْ 7

 انا حا أمف ىغف ىلصوملا م ىاربأ لا كك شرلا مده و 3 مداخلا 07 ىأ اهعفدق لاق ٍْ 3

 كلوق يندعنأ هإ لاق 1 اماق 2 ةيها ءلا يأ 5 ١

© 

 اند وم
 نيهر كيردل يأف 5. يم قح # نئد تلا بتعاي

 نيكسملا سئابلا ىشلا انأو * ينتلمحام لكل لوألا انو
 نيدخو بداص بص لكلو 322- كاع كاب لك ةادعاا ااو

 5 نيص>حكأ وه نم نصح ىلعو د ريما تام رفا نيا بتعاي 35

 يف ةهاتعلا ينالو معرددعلا نيس. ديشرلا هل ل ف يعاشن طا قع 0- تاسبالا هذه ْق مهاربال شط ْش

 هلوق ني رك نا هسا أمل ديشرلا ١

 ادشرلاتمدعال يحن هجو ا الامر

 اذا نيع الكف تاناث دع ادبا ءاوس هللا كارا ال

 ادي كوعدي كوحمن ًامفار * هتوصمحراوفئاخلانعا

 اذ يبادن تلق املك ع كما عى ولعت نع ينالباو

 يبا نب نيسالا ى ينادح لاق ىده» نب ىلع يف د ى نب ىلع نب نوره تاق 50-2 36

 عم سلاج ةيهاتملا وباو سانلا هينا نم ناكو ع بكوم يف ديشرلا نب مساقلا رم لاق ىرسلا أ 2
 تفتلب و هزات زاح يت - ًائاق لزب 0 ةلاماظعا ءا هار ناح هيفهاتعلاوبا مأقف قار طا روظ ع موق ّ

 ةيهاتعلا وبا لاقف هيلا 1

 هنحطتال توملا احر ناك # هله> نم 2 نا هش :

 لاقو ة 5 رقم ل 4 ١ رمدو ةهاتعلا يف ل ثعبف مساقلا هب درا اذ كلذ هكوم ّق 50 صضعاإ عم

 تنب ةدعز كَ ةهاتعلا ونبأ سدف هراد 2 ةهسيحو عضوملا كالذ لئيم 2 ف صضرعلا ا ةلعافلا ناي هل ا

 ا

 س77 ا” تبآ؟_آت7؟آ؟آأ_؟”> (ي؟ت”تآ؟”ت؟7؟ت7تصت 7_؟”7؟ب0؟(ٍ مح ا قو_خ 33 3 ة 51573

 2 قاعالا 2 5

 تايبالا هذه هل هحوتتناكو رفعج

 هافاعو هللأ 0 #2 هبل يف هلئاوق َىح
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 وهات ناو نوتوع منو * مياهج نما هلا لهأ 4:

 هاد ءرابا رع. ناف # هي. قبل نعلا بلط نم

 : هاش 2وهوحري نسل نم #* هقلخ نم هللاب مصتعي ل

 00000 ا اد شرلا تريخأو هلتقرف هيلا ةلئام تناكو هننح قضو لاحم اهلا بتكو
 فاح نم ( تخسنو ) هيلا رذتعاو هانداو ةيهاتملا ابأرب تح مساقل ا ا

 لاق ىهزالا ينأ نب دلاخ ن نع لهس نب دممح ىنثدح لاق يدهم نب ىلع ينثدح لاق ىلع نب نوره

 دش بان او جارخلا اي اباقب نم امظع الام ف هلاش لصوملا ةيحاب ىلا يش : 21

 ا أ ٌتيأَرف هب اكرضو كلذس انلا مظعت ةساف هبرأ و>- ضحب ىلا ع أ لاملا فرص سعف

 1 ةأ سما ىلا ليلحلا لاما اذه عفديا هللا ناحببس ل لاقف كحنو كلام هل 8 نونا هش خل

 هدشن أف مايأ دعب ديشرلا ىلا لخد م هنم قتل ىف قاعتي

 كلا اهضغيو اسدلا كدنع نوه هللا

 ال ىف د لك ردصت ناءالا تيباف
 لع تاهت. + ىلع اندلا تاهام

 سارا لإ دل انهن« قدصاب ءاقلخلا تحدمام نيتمؤملا زيمأاي عيب رلا نب لضفلا هل لاقف
 ا لضفلا ىلع هم رهاتعلا 9 ا مهرد ل نيرشع

 01 ك5 لسفلا لثق < الالخ اذخيتم تنك اماذا

 اليزحلا هيهاوم نم ىطعيو * امظع هللبقلا ركشلا ىري

 ل 00 000 3 ا يار ا

 نال ن 0 0 لا 3 00 زو ديشرلا هب هتايسلب

 نب ىسع ن ىلع ريمالا تع.س لاق لذعملا نب دهصلا دع ىنثدح لاق دربملا اند لاق شفخ الإ

 كح نءانلاو هش ا َتيآَرق ديشرلا راد 00 0000 ةءح

 قا هللاب هللا نايك < قرزام الا ناجن للا شيل

 0000081 ىلع اذا اه مك يلع ميلا قاع
 00021 للك دو ةرجا# هلق نم ىل ناك نم قاب

 قرب هلع مالسالا عماج * كلم كف مالسالا ينتاب
 قروو لوطه بوص مكيف #
 قاخ موي هب رشلا لتق *

 و مكف نوره ىدنل

 هلك اريخ نورهذزي م

 نود د 0 نا ىنباي لاقف 0 5 1 0 ياما يرث 6 0 تاقف

 سبل لاق هبأ نع هم ةهاتعلا يبأ ب 2 0 دبع ينثدحا ؟را 0 , ع 00 9 0



 كشر صاو لزغلا يف 00 لوشال نأ م ىلع ل فوص ةعاردو فوص هكا ةهاتملاوب |

 لاقف هيلع قييضتلاو هسحب
5 © 

 سس ومص

 ةعاردلاو ءاسكلا انماذ دق * :هعاطو اعمسىنلا مع نإي

 ةعانصأ 3 مامالا طخحس ناك 2 00 2 تانضأ| ل انعحرو

 امنا كا
 تدل افقاو يق دقو د تعرساف تاوموب ينة>راما

 توصاو اهرديزنعبلحاو * ىراالف اهارا ىف رطىاقا

 لاق ا 0 ه>ارخا ُِق ايناوتم ديشرلا لزب مف

 مولظملا وهءىبسملالازامو * مول للا نا لاو امأ
 موصخلا عمتج هللا دنعو *

 مولا تلو ا
 0 7 ُْق 9 0 نع ريرق تما أدغ تاو

 موسرلاو ملاعملا كريختس اآ تضصضقت مم نع مايالا 0

 موراام كريغ مار دق كو *

2# 

 ناكل اطيل
 0 ان

 0 تزرب سانال اذا #3 ٌثعل مد ا ىنصلخو 9

 يناس يديم ن. ىلع دس لا نه ( تخ.دن ) هقالطاب ىمأو هل قرف

 راعشأ كه ف ىلو كه زلا ُق رشا كو لحر يا هل ت 31 ةيهاتعلا انآ تنئأ لاق سسألا يبأ نا

 تثدح و ينم ا 1 2 27 هس 0 هيف 6 3 نا كل 0 3 بهذ وهو ةريثكا

 نال لاق 0 اق ءيدر كك ءأ لاقف تلقام ديح نم يندشذ نأ بحاف هم را نأ
١ 

 نكي مناف :ةمره نئاو راشبأ رش لم وأ نيمدتتملالوحشلا انما ٠ 0 ينبني رعشلا || 0

 راعشالا اهس الو يرعش لثم سانلا روهجح ىلع ينال ام هظافلأ ن 0 نا هيئاقل باوصلاف كلذك |

 : رغلا بالطالو رعشلا كو بهاذم نم الو كولملا بهاذم نم سل دهزلا نافإ دهزاا يف ىلإ 3

 عاوز ةقلاو ءايرلا تاتحأو ءاهققلاو كن دل تاخر 1 رنا سانا ا بهذم وهو 1

 هن لصق 9 ّ تقدص تاقف هومهفام مهلا ءاشالا|| 5 ١

 هكا

 00 4ك 0526 نإ 0 قرأ ترا



 اب كدقن [ ان لف هزعش ف سلام 001 أو اب 0 هتملعأف س 9 : ىنأ ىلا ترضف لاق ظ

 امف لوق. ىلا هتديصق يندشناف ساوت يبأ لوش هر هيلا ترضقار -

 ا نأ مدا نالام < كوع نانلا نب رشاعتا لوط
 0000030 .[اطلك نع تناث' * اناعر لقتت ال ءاغلا يعاز اب
 لوقنم هننع. يلا نيقي ىلع * هرمع اتلز ام لزنم لاا

 لواسم هيأ فيس تومالو الأ د ف 0 عضوم نم 01

 لوذشم تاذدللاب ةنع .اتلكو ه انل دعا ذم انع توملا لغشب مل

 لوصومو يغم شاع ام ىكلاو #2 بنذتحمو عوطقم وهذ تع نمو

 كر كا خلو * ةناف لاك آلاف كلادب ام لك

 هنري لاقو هنول ريختت هنريخاف ساوت 5 ىلا ترصف هذه نود يهام دئاصق ةدع ندا مث لاق

 مساقلا نيد مم انثدح لاق ىلع ن 0 ) 2 ,( و هيف لقي لو داحا هللاو دق تاق ا

 نيياحبلا ىلوم نادعس نب نوره ينثدح لاق دعس نب هللا دنع نب ىلع ىنثد> لاق هيو رهم نبا

 داوقلا هب رع لش ةعامج هدنئعو قباط رهيب تس 0057-0-52 0 000 يبا عم دك ل

 هيلا ان رظن تح مي دجال كر ءال لجيرلا ةودف "يكتم وهو هيلع نوملسف مشاه ومو باتكلاو

 هيداح ساوت وب افقوو ساو ابا قئتعاف هل رامح ىلع ليقا دق خش ىلا ماقو بثوو هي 2 ضق دق

 وبال وح خشلا ىضم مث ىرخا عضو الجحر عفر هياحر نيب حواري هعم ا لزب م

 تينط الا طق هج 1 هللاو لاقذةنم رمشا تنال هللاو رضح نم ضع هل لاف 0 وهو ساو

 قدح لاق وكلا هللا دبع نب دمع نب لع يتئدح مساقلا نب كم لاق ضرا اناو ءاهم هنا

 لاك ا اك لع 221 نم هل تلقف.راثي دنع تنك لاق ىلع نب نانو ىلوم حاصلا نب يرسلا

 ىديماو لع قدح لاقةزاحامحنملاى 2 0 لع ني ىح ينريخا ةهاتعاا اا ىنع دادغ لها ثم

 هيهاعلا ونا ينثدح لاق يراضنالا 00 ني هللا دنع ىدعح لاق عاش ا ”دح لاق

 هب نعأ 0 تاقفبارمثلاو ماعطلا نم عنتما ا 0 رح اهيلع 32 دولا فك كام لاق

 ني 1 نلو هنم دب الام ىلع ريصلا نم 0 كرش وجو لكااو كو الن دقو هقفاوق اع
 ياا الل ل نلف ءايبا الا "يش لع رابلاو ليلا يتأي امو اندقغ نمانع نولسل اندقف

 هتدشناف تاه لاق كيشنا نا ىل نذأتا نين.وملا ريمااب
 لاب امف ديد- ضغ لكو * ا.يفالتخ ا ىلسبال نيديدحال ام

 لاس رددحام ا|كتومدعب #1 هدم دعب سيح نعاللس نم اب

 لالا ةمايحيشيملا ةذل نم * هقئاذ تنا. معن لك ناك
 كا ل لاك ا هع يرش اواسدلا كي ناتال
 لات 5 ةليح ا م وا # ةطلاص لك الا توما ةليح ام

 اد اقلط تب لكل ىلاوعأ مان زحوأو تطلوا دأ وام اتدسأو كيو تتح أ ىل لاق
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 ىنأينتدح لاق دالخ نب ليج ىنثدح لاق يزيعلا اثدج لاق يفريصلا نارمع نب دمت ا ا

 سب 1 رعش لوقأال لاقت لرعلا يف ارش لق-ةهاتنلا ى ال دش راا لذ يداهلا ىموم تام امل لاق
 اهلا اتسع ناكو ادهأ ينوم دس يعاألا لأ نفاذ ندا ميهاربارمأو هسيفل ادبأ يسوم |[ ا
 ناكملا اذ اوك لاق: لنا عطقو ةعساو ةريفح امطرف> ةقرلا ىلا صخش اماف هسْخ ||

 رفعحو موب تاذ ترش || ناكو ةهرب كلذ ىلع اربصف اذهىغيو تنأ رءشت يح هلم اح رضا َ

 د سرا ل ّ ناكو اديدشاب رط هيلع انرطو ةانسحتساف ان وص ةيراح تنغذ هعم ىحن نبأ | ||

 نم داق هتصدق رفعج هل لاؤهب هلي وطةدم عتمتسإف هي ةفءانعلا لوطظيانا تنث ىلا ةيطوخلا ناك ا

 انما كلذ نم نكن | وه لاق ةتعرسو ردقلا لع ردت هب هقحايف ةيهاتعلا يبا ىلا 5 لاق |

 ةصقلابهيلا ب ا تاق ام ةعص لعت يتح هيلا بت 5 اف ىلب لاق برطو مسأىف نحو سووا | ا

 ةيهاتملا وبا هلا يكف اان تييلإب انل قا لاقو أ
 نب نع لا ورااقراف * 000 نع نيكس م لغش

 نرش عيرفتلا لأسأ * انجي ارم تفك ةدقلا ١

 تفلح دقق رمشز ىحاللاق لمشا يخدع دق نلآق نيل 1 كتفرع دق ديشرلا لاق تلصو املف
 هبف ينغآو ًارعش لقأ مله ه ءافاخلا جالت اذه 000 .هاربال ةيهاتملا وبأ لاق مث لاق لعضبال ا | ماقأف

 ةهاتعلا 1 لاعتا

 قرسف لدلك كح ةلم هل 1“ 5

 قرتهدتمناسسخالا لمع < الك كف ىلا
 قا>موب ذم رتشلاول“ تام هك ريخ نوره اق

 ةام امهم كحباو ل اك يلمعاذ مهار .| هانغو ة.هاتعلا 0 هدشناف دشرلا امه اعدف مهارب | هف ينو ١

 عاب ءلان هللأ ع ىح 0 نسحلان عامر دا انج ىلوصلا ( ين مرج دو تول د ا مهرد تل

 لاَ مدن 3 2 املا لذ دب ال" نأ فاش هلة يراج ىلع ديشرلا يضع هك داَقؤ عيبرلا ن. لضفلا نإ

 نطف نأ اندصا|لاطأو #* نئكتفم ا ذا ى نع دص

 نمر | نيحاعأ نءادهنا < كلا يضاف 5 ولي 7 "7
 هنلا ساق ةيهاتعلا ينأ ريغ سبل هل لاقف نيتبلا ندذع لع دير, نه ىل لطا ىحن نر :| ١

 لاقمث لوقلا باط ن ةلالاقف هلض 0 هقالاطاب ا 3 0 تلا تأ وراي باجاف |

 نسح ه> وهل وها وهيف * ىلاذهن ا يملا 0

 ناعوىنام عاش اذطو * هل 0 ترص اذطو

 ىحي نبيلع نبن وره باتت 5 1 هداك د يفام تيضأو هللاو تنس 3

 فق و 1 لاق ر وسلا 7-0 لو 7 طا ين ا نب ىلع ىف :ةدح ل



 ا لاهل رج ركشلو 5 لف تا اننا ا لوشو 0 ف عمل

 دماح ل ءأو ا ل #* | مسيلفاسدلا قد تشق

 3 حاوللاقيفاوغر 3 #2 مهلك ىانلا نأك

 دالخن نا دا ىنادح لاقهيو رهمنبانثدح لاق 00 نحل (يف ح4 0 وهليقفهنع تلأف

 رساخلا اماس بطاخي ةيهاتملا ىنأتيبن ومامادشنأ لاقنسحلا نب هللادبع نع هيبأ نع

 لاجرلاقانعأص را لذأ * ورمع نب لساي هلا ىلاعت
 0000000 و07 طيلدر نم تقرعامهّللاو ةأورم لاو نيدلل دسفنمل صرحلا نانومأملا اق
 مدت يف رودبلا ًايعواهز 5 لاومالاعج قيدنزلار ارا كل | ىلع ليو لا ةفاملس كلذ غابف اقلط

 ده و بدؤوا اير تحل نا معلا نب نوحا ار )باطلا تيدصت اذا يباب ذخافاقافنو ادع

 أ لاق ىَسلان املس نيدحأ ندم ينئدح لاق ىزنملا ليلع نب ندا اد لق ريما نأرع نإ
 هدنعو ناماسنب رفع> نب مقدن :ءانك لاق ع مسمن ” كللل دع نأ نانس نب للادع نن سايعلا ينثدح

 هندي وق ا دس ىدنعكلوناكث .> زامجا ةعاس أ ةلظا ساب عاب مكلاقفدهز راق دشأب ةيهاتعلا و

 ةهاتعلاوب ارد خسف ساخ مق نأ : ىح يعمم اةفريم لاح 2 تاقفناماس نب رفعج راد 5 دنع

 كوع زامل اشناف هع

 دهزب الو ىانلا لدوهزب #* ظعاونمديهزتلا حقأ م

 ددسملا هب ىمماو ىخأ * اقداص هديهزت يف ناك ول

 0 ةللأ دنع 00 * هقازرا دفت نا فاخن

 07 رفا ل املا ل ا 0 اذه. نمل 254 ءااةيهاتعااوبأ ل "| لاق

 0 ا نا تك الو كلاخ نظال و تننظ ثيح يهذا ا ينإ ىحا نبا ابلاقو

 58 0 ينندح لاق رام نإ 0 نإ: دمها ( ينريخا (ماقم“ كل رفغب هللافدبدص لحرلا

 0 ا فوصىضودب اينحرطو مح رف لاقد وعت يح حرب الق راخم لاقفةالصلا

 5 9.٠
 تس 9

 اًمح ةيتعةادغلا بلا #* ينامردب مودم | يللاق

 اق رءئاق عق و رءلايفىردحامح م تلق مث تسفنتف

 لوشب وهوماقم هيلعوداعاف تأ م ثالث ةداعيساف هانغم املع عق وافي دب نيب تد ةاودقراخ بذحف

 55 (انثدحو) هنع 0 نب 0 ريخلا | ادهو 00 ل ءان هاا 0

 ىلوق تدرذ كلا 0 لاَقؤ ماسلا وبا يقل لاق قر ع 0 لاق يضلا 0 0

 اقح ةيتع ةادغلا يحبأ * 1 رديملو دما ىل لاق

١ 
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 تادّبا ذنمهللاو تنسح ا لاقفهايأ هتينغف ناكسءا رق موقديف بار ىلادعم تلق هع لاك َتاَقَف

 نوميم ينثدح لاق ةظحج( يف 1 )باردا 0 كلما لعف ام يرتاماىل لاق مث تكس يت>

 كليخىف كلوق يندشنتا قحسا ابااي هل تاقفرسجلا ىلع ةيهاتعلا انآ تيقل قراخم لاق لاق نوره نبا

 ىدشناف مأ تاق انهاه ىل لاقو كحضف مهلك سانلا

 اليلخلا دقحاو قتتف * الخ ان

 اليدب هب غباف دولا يف * افصنم كل نكي مل نه
 البتق:يوبسالا وثلا ل كلا ليشا 0

 الش نأ مركي هلا لي ام ديلا
 الئيس ني ىلا هل هع لع الإ تا

 الح الا ىرت نلف:تن# هش ثَح كفرطل فرداق

 الاثوتيعتفتلاف هتقفاوم تيحأف دحاو داوم ىبذك أفكتيدف لاقف قحسا ابأاي تطرفأ هل تلق
 دعا( قرح او فريك - تقفر دقا ىنباي كتيدف لاقو ينيع نيب لبقف دجأ ام تلق مث
 ينثدح نيابي ىل لوه كنن امل ةهاتعلا وب ناك لاق قراخم نب نوره ينثدح لاق عيكو فاخ نبا

 وبأ وبا ينثدح لاق ىراسالا | ميلا 5 اص نب يلع ) 1 ) كّوانَع برطت 2 طن كلافلا نا

 مدخ أملف ةيهاتعلا ينال 8 دص."فشوب نإ 0 ناك لاق كلملا دبع نإ نوم ينثدح لاق ناقه

 هيلا ب 6 و ةيهأت لا اد عار ضل نوما

 رفولا ءالخالا 5 ةهمانس #3 هش في رشلانأ رفعح ابا

 رقفلا ن مهم اعى + ىغلازاو د ىنغلا هل يدرب رقفلانا 7 ما

 ريصلاو لمحتلا يف ىاتغ ناف *  - ىع نه تلن ىذلاب ابن تلت لاك
 نبا انثدح .لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخلأ ) هركنا امت رذتعت هيلا بتكو مهرد ىلإ هللا 5 0
 تلق لاق ىدتعلا ر ةءح 0 ؟ ل.> لاق ينوكلا مهاربا نا را كب مهارب | ىنندح لاق هيورهم

 سعاشلا لوق ل زدا ةيهاتعلا ىال

 لوقعاتل نّيلو هردن * انكف انما لالا نكد

 ناكملا لع ةيهاتعلا وبا لاقف لاق 3

 لاق ينارفعزلا 0 ْن 0 يندح لاق هيوره» نب 0 لاق ىلع نب ندحلا ) قريخخأ 0 ١
 ءاوبلا كك ماح لظلا ل - كَ 8 بهذأ هيلع بضغ دقو هال لوي ةهاتعلا اأ ع نهد يق 3

 0 51 لاق يزارلا ةفياذ ا 36 + ينثدح لاق هيو رم َّ ا لاق ىلع كب نطو 8 2

 ا اع لخدب مفيذر و يفر 1 (٠ ندعم :«عيبرلا 6 لّدفلا ترضح لاق يربغلا مولا 0 تح 2

 ل ينفعأ لاقف 1ك نم مدق دقو داعم با ةيهأت ءلاوأ اذه لاف ءاح دق هبحاح نوع اذاف ىلبق

 ميشو
 ور



5 000 220 00 
6 0 

 لول

 ْ 0 ا ف 0 0 7 ل بوك رلا لع هنا لاقف نوع هيلا جر يوكر نع نع يناغشي ةعاسلا

 7| لاف ( تلح دف لاق كءادف تلج كلا اهادهأ ةيحاتلا ابأ نإ هللق لاقف كارش اهم ءاع العن هك

 وه اذاف 2 رفا لعام أ هذآ إذ - طلاق تاك بودكم اك ارش لغو لدا كلل قع

 دا ىلا يدك ابا مرق « اهشيلل اب تشع لتعت

 يدخاهت ارش تلعج يدخ *  اهكرشأ أ حاصي ناو

 اهادهأل اقف لعنلا هذهام يمابعاي هل لاق نيمالا ىلع لخد املف اهل - ا احا نوع حال لاش |

 اهامو لاقف امسبال هب فصو امل اهسدلب ليا نينمؤملا ا ناكو نيتيب املع بن :كو ةهاتملا ودب ىلا

 هللاو كر مهرد فالا 2ع و ا ءملا اذه ىلا هقيس و باو احا لاقف امهآرقف

 تا ادخل لاك يلع نب نسحلا ) كا ( دارا مضيق هرامح ىلع دار وهو ةردب يف

 ماعطلا بحاص سور ينئثدح لاق يفوكلا هللا د_.ع ن نيع.سا ينئدح لاق هب .وروم نب مساقلا |

 كي ا 2 2 تس ن) ةفورعم نعانا لقأ ع - . ةيعاشلا وبا ناك لاق ةيهاخلل نأ راج ناكو.

 ةحرابلا 7 ا ره هنأ الك لاق ةيشم هناف عددعام مامإو كراح نالف فاخ لضصنال قسما هل

 م ) نر زد ا هلل وه لق 1 رم آل ةشملا ذا اب وه اة[. دحا هللا وه لق ةالصلا ىف

 نب روصنم خيش وأ 1- لاق ىهشاطا 50 نس 0 ىندح لاق هبورهم نبا 0 لاَ

 بتكف سيلا متو ديقلا قيض هيلا وكشي ةهاتعلا يبأ لل ملا نأرك تك لاق هسأ نع ناواس

 ةيهأن لا وبا هللا ْش

 رظتني هللا سو * ريعلاو مايآلا ض

 لا و هللا نأف #* اح اد نا سانا

 00000000 ب 1 |[ ةدح لاق هيوروم نبا انادح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 ان لإ ردو وهذ نالا ىلاوطت 0 "يكتم وهو يدب يف هدب ةيهاتملا ىلا عم يثمأ

 داع نيكل 8 دالوا ضعب ص ُِك لاق مل مب فاصب ماكتب اذهو ماكتب الف هيي اذه مهارب

 0004 نم كب نسحأ كب 1 ءاليخلا هذه ضعب تضفخ ول ىناي:لاقف رطخم وهو

 7 ةديج ف رعم كف ىعأ هللاو ىلب هل لاقف 0 نم فرعت ام 1 حفلا هل لاق كسفن اهم

 نع هيذأ يتفلا ىحزافلاق ةردع لءاح كنذ نيب تناو 0 ةفيح 0 ةرذم ةفطن

 ٠ ةيهاسلا وبا يندعنا من السرتنم ىقدو هسأر أطاطو لعفي ناك
 اجا ةلاهاوا هلا كاذل  اهاوانا

 اهاوفا حيبستلاب هاا ركذ بيط دقل

 اهان اذا نيدح ىلعا < شح نو نكنا ايف

 اهاحاوقزراشوشح * نوبت. ًاءوق ىرا

 | انءاج دقو ةيهاتملا ىبال تلق لاق دمحم يبا نب دم ن 07 همع نع يديزيلا ( ىنادح )

 اهنا كلذو رع امتسحتسا كال تايبأ مايا ذم يب ترد 5 ببحت نسح هلك كرعش وسلا اياب
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 عفرا انسح ناكدقل هللاو ااتك هل قيدص ىلا ناسنالا اهمتك ول اهشار اهناكاهرخاوأف ًاضيا ةبولقم || 7

 تلق امو لاقارءش نوكأ | |

 هندج دعب قاحح بول اك * هندم ا قب ءرأأ 0

 هتدع لاكتسا ةنافوو # هدم نسل 00
 هءدحو دما نم اذو ايلب #*# هلدم دعب نم ه ريصمو

 ههدوم نع اولاحو هنع #* هندومو وذ لام تام نم

 لدم لادا 3# نخر ل
 * ىلع بوطخلا يتبماماقل و

 #* ام عيضي هثمل .ابحح

 هنايبا يتد_كناف ساو يبا عم تنك لاق كاحضلا نب نيسحلا ينثدحو يم لاق ىديزيلا لاق

 هءدقورحو تالا ا

 ”روخلاو فعلا يبو * .ريفلاو_ضصقتلا ىأ

 نب نسحلا(ينربخا) ةيهاتملا اب ينعي كك مالك نم اهناكل هللاو لعاب ىلذ ذا غرف املف

 تححح لاق ىبحعلا ىسعنب مساقلا فاد وبا ىنثدح لاق يناطلا دمم نب ةفيذ> ينثدح لاق ىلع

 هالحر تدب هسار اهب ىطغ اذا ةلمش هيلعو لي لظ يف ىنارعا ىلع ًافقاو ةيهاتملا ابا تيارذ

 نادلللا يلع رفقلا دلللا اذه ترت>ا فيك ةيهاتملا وبا هل لاقف هسار ادب هيلحر يطغ اذاو
 دابعلا عيمج دالبلا ريخ عسو ام دالبلا يشب دايعلا ضعب عنق هللا نا الول اذهاي هل لاقف ةيصخنا 7

 نوكف نوفرصنتو مكلوضف ن م لاق اذ 0 ريشعم م كل مكشاعم نيا نف هل لاق 9
0 

0 

9 

 هللاو ال لاق مث يبا عالا قرطاف م كان سس و هنسلا نم تقو يف فرصتو 5 انا لاقف 'كلذ

 ةيهاتعلا وأ ىلوذ تتح :ثمح نم قزوت ام رك ا الثيح نمقزرت انا الا لوقاام يرداال

 لوقي وهو

 اكيناشل ايندلاعد #* ايندلا بلاطايالأ
 اكيفكي ليما لظو #* ايندلاب ع

 ةيهاتملا وبأ لاق ال لاق راكب نب ريبزلا انن دح لاق ديم نب دمحم نيس

 لاجرلا قانعأ نع # ورمح نب مسا هللا ىلاعت

 ( ينربخأ ) نك م يبو يف انأو صيرح ينا ميزيو. رودنلا زتك ةلعافلا نب اىلع ىلبوو ملس لاقف

 لاق جعدأ نيورم يندح لاق راكب نب ريبزلا ا _> الاق ءالعلا يبأ نب يعرملاو ديز هناا

 ةندمس نأ دك ةيهاتعلا نار ءش نهاري 0 لثعي هتعمسو يردعلا زيزءلا دنع نب هللا دبعل تلق

 ا كيلا 0 3

 ةرحاس 0 ةضب #* هرطاش مويلا ترم

 هرفاس مويلا ترص يتلا نه اند نا

 ينل 2 يعالا 2



 0000 ياك د وع 0 : در#مأا ف ب ا ا مل 7577:7830 ا ها اة قالا "يناذلا +
 نينا جل رع 00 هيب ا ا

 4 ا درت :

 22 يح < ايبا كفل اوقرش
 هرعش نه هب للثةتدب كلذ دعب عمس امو لاق امترذ ا ىلا هللا هلكو زيزءلا دنع نب هللاديع لاقف

 ىف ايندب بيشي ناكو يلوملا ةئيبع ينال تايبالا هذه بات ك1 6 ل نيللا نب لع اق

 31 رعيال وهو ةيهاتما نال 00 ال لج ر] توك ناامآو اطلع ريا نوكينا اماق ءرع
 رام حا ىللاف لاق. لحمبسا نب ىسيع انثدح لاق يعازذلا دم نب مشاه را ) ذل كيل

 ناكو ةهمدبلا 02 ار نحر || عرس هن ةهاتعلا ونا 017 شلح ف ساو انو ةيهاتعلا نأ 0

 0001 الا ربا هلضف ةعرسلا انس ايطاعت اذا .رمشلا ل وق ىف اههعرسأ ساوت 0
 نال اا دج لاق ىزاعلا ليلع نب سايعلا نب 1 ا ( ساو ىلا ادلضق
 طاص ىلا اعطقنم تنك ةيهاتعلا وبا لاق لاق ىلماعلا فورعم راكب نب ريبزا 00 لاق يعازألا
 اًيدصو ادودو ىل ناكو مهرد فلا مااا ل نية روما فتح ىبا نإاروعو نكسملا
 ةيناث هتدواعو امعيبرصقدق هيلا ترظنف ىربغ اهيف سلجم ال ةبترم هسلح يف ىل ناكو اموي هنئحف

 ش ظ 000 درا لا رطل تءارو كالت هلاخ تكف
 ا ' هل تريظاف * اضشه اص يفا رآ

 # 201 هللاو الو

 اذفقر هدرز الاو * اقمددزالاو -

 اًض2 هل ناك دقو *« دولا درسا الا

 00 دلطااق < جرلا“ نم تبضغت

 اضن هتدزالا ض

 ّ امر ىل ذا ىدع 01ا لاذا كل ناك نبل

 ه.ف تلقف ةوادعلاب ىدانف اص ىلإ مالكلا يعد ةهالاوبأ لاق

 ' كالا نم ن 7 لوطاك * اليوط الح نسرعملا.تددم
 00 "00003 2 لع ةيصرم + قت نمل - ةعرضلا لابخ
 ا 0 كل فرذالو * يدرتالو يللا را

 ىلايللا 0 اتيثم كئشبو * يفد جوج نم مدرلا ت 3

 * ًامالكانل ترانا 07

 قامسلا رواسم لاق لاق ٍلفوللا ناماس نب ىلع امدح لا وامت نب هللا دبع نب دحا ( ىثدح )

 جالا مايا يف ةزانح تدهش لاق قايسلا رواسمنع ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يلأ را 5 و

 لاتقلاب كسا راف > و عطقش و

 رضحدق الجر تيارفجذب لوتقملا نيسحلا نب نسملا نب نيسحلا نب ىلع نب نسا جورخ تقو
 ا 00 هلا هللا ةهاشملا وبا اذكو اذك هتفض يذلا لحرلا اذه رخل لاق دقو انعم ةزانيللا

 نحم 'كقمحأام ىل لاقف كرعش ن 0 ردا هل تاقف قدسا وبأ انآ ال لاقف ةيهاتم لا أ تنا|

 لاقف يللا داع مثينء ريدأ مث رعشلا ي 5 لت اذهكدلب وعلا م بأ يفو ريق ريفش ىلعو رفس ىلع
 قدصو هريذ ىفىلفونلا (لاق) ايو كف ع طق مدأ ين يف تيارام هللاوال اهلا ىزحاو



 نإ نسللا ىمت ( ىرخا )ينسي رغد 6 هولا لوط سم[ ناك ةيهاتلا وبا| 0
 املف ناقاخ نب ىحب 1 00 ةهاتع | وبا مدق لاق نوره نب نوميم اثدح لاق ةظححو دم 3

 ملو هلزنم ىلا لخدو هياع 0 لز' نيح هفداصق رجا "اهو هاو اق بجحاجلا هل ردا ماق | 30

 هيلا بتكو ا اء و هل نذأي | 1

 ىلا نم كعورب انها « لا ير نس ْ
 كاوساا نم :نام.الا كلفءالا *# ىلاؤس ىما تتاح كالا

 كان الدي“ اولذف كاطل * يل لك مل كالاح نإ كت 5ك

 ىلا داق تدع امسيأ * يدنع كاازح رسنلا تاو

 (ينربخأ) كلذ دعب ايقتاي ملو هعم عجري ا يأت هيلطف هيلا هلاخداب يدحاجلا رع ةعقرلا 0 رك ان

 ناو 2 7 لاق ىنئادملا 5 > لاق 5 نب ةذحا اندج لاق ىزارلا دمحم نب هللادبعإ]

 0 و قدقمشل يأ نإ نيبو هه يبأ نان نكد ندا نبا تيب يف قءقمشلا واوا

 50 لاقف ةيراح هنأ نظف ثينأت هيفيهدنع مالغ ىلا رظنف ةهاسلاوبأ لهو شا 0 ١
 لاقو هيلاهدي ك0 دق رج اه 3 لاقذ قحسا اني اميرقلاقف ةيراخلا هذه تفرظتساَى

 اسأا لع نر اذا و2 زك ثذدم 7

 تيبلا ع نمهادان تح قدقمشلا اش 5 8م 0

 لخاد نم كتس ايف يو ينشن * ةشدف اذ كفك يف درت :

 نيلع انثدح لاق رامع نب هللاددع نب دما ( ينريخا ) انضم ماقو هللاو قدق.ش ةيهاتعلا وبا لاقف

 ىحب نإ رفعج دنع ان " لاَ رذانم نب ناماس انثدح لاق دابع نب ناملس ينثدح لاق يلفوتلا رمت

 1 مك كءدف هللا ىناعح رفع ةيهاتما وبأ لاقن ىلا طسو يف رضاح ةيهات ءااوبأو

 د 2 هاتعلا 1 لّقأف كتم سانلاكو 1 وها محل لاقف دشن 0 نأ 0 ةعأ يبأ قباتأ]» 2

 هدقل 2 م رصح هل ا د لاس هناح ىلا ناكو

 تس
 لعفت مل ناو ر ثلا بجوأ 7 7 دغويشر

 لب اه 0 كر < ”نسح لكعوي رهدلا ا

 لمالا نودي ركملا نع + كو تلمأ | مك

 لجأ يدتو كنما حرا « ىذلا يسال طا
 ىنأ نبا ا كبشو ريخالا تيبلا د ها ءلا وأ لقأف لاق 0 ةشيح ذب تاسبالا هذه يي

 رمح اني لاق ردا نابع( قو 3 ل هللاو تددو لاقو ىكسيو ةي ل

 هلل, ىدرملا نر وطتم بطش هلل يرذالاو هلل اهادحإ مسا ناتنب ةيهاتعلا ىنال تن :اك لاق ةيش نبا

 ك0 فال لا نكي ملف اهلم د ا . يناكو ةيهاتملا يأ تنب ان ال ملط امنا لاقو هوز رش

 00 ينال ناكو ارسوم اط هراتخأ ينكلو رارحو فزذ عئاب الا احرز تنك اموال
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 هو

 لئاقلا وهو أىعاش ناكو دمع هل لاش نا

 توق مالكلا يعار مالك * تومصلا ملاسلا حافأ دق

 توكسلا هركام باوج * باو هل قطأ لكام
 دارا الآ ندلسم # ءوالط واسأل ايجحاي

 نسملانب هللا دبع ن 00 نادل نايك زا ::دح لاق يحن يلع نبزوره باتك ن 2(

 يندشنأف لاق ندحتشام 1 03 يدعنأ ةهاتعلا ينال ت تاق لاق تناكلا لبس نأ

 رمعلا قنروذالا 0 #* علا يف مايالا 0

 هسسس وص
 ريصلا نم ريخ ةدوخوم .* ةليح هل تسل نا سل

 يري مكىهدلا عمرجاو * اطخاماذاىهدلا نم طخاف

 1 م # ةو 55 دل قرا نم

 ةماخلا ل[ تجدسو نسحلا نب هللا دبع لاق لو لبقو ل اق فيفنخ تايالا هذه ىف مهارب 0

 ديشرلا تومدعب ناسا ر> نم عجر ا. كف ىلا ىانلا لم 0 عبر نانا لعفلا لازام لاق ثدحن

 كا يدشنساف هلأ ى

 الاللا لخألا و نينلا نت © الاقاو ًارايدا كرمع تينفآ
 الاخ نك ناةلحهل وه نم. # اسمالم تئشام نكف لوه توما

 الان م ايندلا نم يح لان له * ىضءنيح يسالاكمملا رث 1

 الازدق كالاهنع حبصأو ي مخأ دقف نو رقل | ينه لزم نم 0

 56 10 اة اارع اوحبصأف * ا
 بقارأ كزأ مف كب نسنآو كعم دنقأ ى 0 در وى سف ردح فرس تنبأ لاقو ا يفتتماو
 هتدشنا ذاهندحاف ىنلأ اسيو ىن دشذتس ىلع ل.قم وه اهدنف هيلا ترصف هغارف موب ناك قح هم انآ

 0 تيغملا ا ود اكو * ةلح نم هلاق تايشلا لو

 اراطج اليله ظعأ نيس الان <: : عهد نرذلا ةكمارلا نبأ
 (لاق) كلذ دعباريخهنم تار ا ههحو يف ةيهأ ركلا تبارو هنول ريغت كارلا را عجس املف

 لضفلا دنع كرمض كلذ ّناك نئلهل لاقف لهس نب نسحلا نب ثيدحلا اذه ثدحي ةهاتعلا وبا ناكو

 ةنالث رهشلك هل يرجاو باوثا ةرشعو مهرد فالا ةرشعب هل سعف اندنع كعفن دقل عيبرلا نبا
 تعوسو لهس ب نسا نب هللأ كلاسع وا ( لاو ( تام 3 "لا ةراد اباه كَ 7 8 مرد قالا

 اف ةيهاتعلا يبا ند ةعقر يننءاح ذا ع ُق انا ادب 2 7 2 َِ لاق لوشإ ةكعسم 0 ور<

 ةئعالا آل و 0 لل

 هممال بهالا حقا ثيهعالا لمان <

 همها ردت رثكن مو #2 انا كا ند اذنك

3 
1 
ُ 
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 ذه م 8 تلق 0 تلقام 0 لاو ةدوم الو 6 امد 1 0 تيفر اما هل 2 تاقف ى 1 هنلا تعب لاق ْغ

 كلوق تيسن | قحس | انااي ت اةذال تا الفم انآ 0 3 لاق اذه ىلعكل> 93

 احاحوعاهلت يردوا د١ 00 هعف قفرأ

 احاعم هل 2 ىش #2 2ك يل ن* م جاع نم

 نسحلا 0 لاق عر رازلا ينريصلان ار ل دل ا ( ا وأ كنسح كم ةدح لاو 3

 3 لاق ةشئاع 0 1 لاق عرازلا ةيضلا ديع 3 ناار مع 0 32 ىنادح لاق ىوعلا لياع نبا 0

 0 نيثدحلا هقم َُط نع جراخ 5 لودعةلا قا ندوم هكر ٍس ردا ع ةهاتعلا 42د

 ا نيدحلا بهذم بهذ تك نو امهش رط يف تنأ الوامهتح اك لو جاحمعلاب تهشنت

 لاق وهام سل سم وألا نع قر 05#( اسلم 11د كاداع ندو#*“ كل وو نَع 2 6 م

 0 0 نوصضه تانك 0“: ) تخدش ( نا اك ناكو لاق ا 8-_ هع>أر امو ردانم سس لحشت ٌ

 يلعن ومالا دودو لاق هيك ب نب ءاحر ىل ؟ لح لاق ىدهملا ل ا نب نييحال 8-5 لاق ىد نأ

 الع يعاشطا لضفلانب قحسأ نب هللا دسعو هَرصن لا تمدقف ىل ا جحلا ف 00 يش 2 ا

 تلغج هسا نعل تلق ةيعاسلا نأ [م ار فارسا نك انيف 3 هتلمازأ جلا سمعأ هيلاو
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 هم ل 01
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 كفاوط نم عرفاف ت تلق دقاق ا دان تح يفإ هللاو لاَقذ ةيهاتملا انآ ير 9 ندم كادف

 رصللا عا ند لحر 2 كل له قدحسا ا نأ ا 4 تلَقق ةها ءلا يبأ ديب ت0 1 جرخماو

 ا ناكو هللا دسع ىلا هب ْث هذه تدل كا كلك 006 لاق ف. رظ تيد ىعاشأ]

 قوسفال وقرأ هنأ هللا ديبع هل لاف امزح نكذب ُق كل له ةيهاتعلا وأ هأ لاق 3 + ةعاش 0 ا

 ةيهاتملا وبأ لاقف اذا تاه لاقف لدا الو قفن الو ثفرنال هل لاقف جحلا ىف لادح الوأ ١
 اهحادق لي ةنساد سانلا ِق د اهكلورو اهودغ نوما نا 2

 اهجاَو تك رار و * اهتط وادفل اعلا 00 ا
 لاف ا عفر 3 ةعاس نضرالا ىلا ر اظن هللا كدنع قرطاف

 انها تدرك 1 علو 7” ةنتقع هم ل كلانأ ا َّ

 اه> انح كاع هر دقتوملا 2 باع ىنناكف رو

 نالوالا ناتيبلا الا هل نسل اهلك تايبالا ةعرالا 2 هب هاتعلا نأ نواخ نمانلا تعجل 3 + لاق

 6 مادبا يف 0 5 0 لومي 1 لاق 0 نس 96 0

 خيش يبأ كب 0 كك دمحأ ينثدح لاق رام كك هللا دينع نب ا 3 -- ب "5

 ها ةيهادلا سيم رملاو سوماقلا يف لاق ةغالا يف حص امب رذانم نبا طلغي فيك )١(



 يلع بالا قاغأو مر 0 ل لوق تكرب 10 يسرا باح ةهاتعلا وأ لاق لاق

 0 ا ديقم س دحلا بناح ف سلاح 50 لحرب نأ اذاو لالا كلتل ىلثم شهد َ تدعدف

 ع 3 ” ةعاس هيلإ راع
 © "وص

 ريصلا هي ءازع لا ند :ةلجبأو نإ هلأ يح ريصلا 8 تدوعل

 يردأالثي 2< ن.هللا عييخص نسل 2 6 رساتلا ا يئريصو

 | كلقع لقا كيدا ًاوساام (ب ١ ةيهاتعلا انآ كليو ىل لاف نشيلا نيذه هللا كهرب د هل تاّقؤ

 3 ىلتي ملا ع جوت تعجحولا الو رخل ر ا هاكم تلاس 0 ةارعلا + ءاسأ تماس 8 سدا يلع ت تم

 مده و ايما: ن *ىع ريصل 5 هريغ كف 7 ىدلاتر بلا م ناش هللا ثعموس اذا ئىد ىلكي كلا

 كك الف لاطاهذط تشهد ينإ ىخااي تاقفام,اط يفد ًارذع ع كتاعسم لبق

 تعش رأ 4 1 رعش لوش نأيف ثتدسايح كال كتف 0 ىلوأ هللاو 9 لاق كلدب اللضفتم

 1 لتأ 1 لتقيل 0 هيلع هللا ىلدهللا 0 نا ىلع 5 ل ذا انآو 0 تلق اذاف تغلبو

 3 59 لاو تنأ هل ت تاقف شهدلاب قحأ انيأف دك ناد ةعاسلاو ًادبأ هيلع لداثال للاوو هنود

 قح نوتيلا 3ع 3 ؟ اذا كيلع لح الف لاق تتلاسام فالح هده أ تملع ولو كافك و هللأ كمل

 امم نأ ثلث و 0 هتباو-دبز نب ىسع ةيعاد صاخ انآ لاقف وه نم هتلاسف لاق امهظفح

 سرألا لح يودع ناك اهلل اوت ع ةرح 2 هد ناك ءآم هيلع بكف ماقف لاذثق لا توص

 قا تاللاقوبع نب ع نعالاف 5 ,شرلا ىلا 0 0 ام ان وجر اق عمشلا م محم داو

 ىل لاق م برمضف هع 2000 هنع هتفدك ام 0 يلون ت تح هنأ ولف عناص تنأام عنصاو هنع

 دع هس ىلا هودر لاَقف سوفنلا 1 لس 4 راه نود تاقف ليعمس اي فدا لق كناظأ

 6 أهيمق تورو نيد ني تاحئاو

 ّ مدع يتتع لاط هنءتهركت * ام لك ىهدلا نملبقأ ملانأ اذا
 3 (ت>س )لش فريفحخ بي رعل امهفو لمر فيفخ نيرروك ذملا نيتيلا نيذه يف قر امامالغ روز رزل

 ىللاق لاو دح اولادبع نب ةيحان ينب د> لآق ىدم ن ىلع ىنث دح ىحت نب كعب نوره تاك نم

 )١( . ىسحم يدجملا ع هلوق ن ا لا ةهاتعلا ا :,عاةياكدلا هذه ىق ناكلح ن لاقو || 1

 ةيهأت ءلا نأ ن ع ناكل نر لغفلو م ليعمسأ نأ 1 ناكل نب طظفاو 69| منار 12[: نوعس قف

 ع ىدبع نبأ ينيردبامو لاق ديز نب ىسيع نبأ لجر ال لاق هيدي نيب انفقو املف ىدهملا ىلع انا> داف

 نا ايراوتم اك قم هللاق هريخ ىلع ا نا ل دالنلا 2 0 برهف هتيلطت دز نإ ْ

 هيلع نادنل هللاو لاق ع هل ك6 رعلاو قرا كك هتءقلام لاق هت.قل نم دنعو هب كدهع ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا ىلع كلذدا ام هللاوف كل ادبام عنصا لاقف ةعاسلا كقنع نبرضال وا

 هأ هنع كل: تقشك ام ىدإ>و يوت ناب ناك ولو همدب هلوسرو ىلاعت .هللأ قلآو سو



 هد اقم

 يداهلايموميفلوقي وح انني رعشلا ينافلخ ةبعسلا وبا رار ءاوبأ
 نيدتبلاوقنروخلا نيج. © ريصقلا نيرا لع 0

 لاق ا ا
 همالملا مترك أ * ةماخولا يوذايأ 01

 2 0 ه«اسقلاتنماق له 2 اقوم ل 8 أ

 هم مما نت نحف نن 5 1 ا
| ١ 

 لاق لاق زاما 5 لاق ىسع نب ا ىنثدح لاقيدهم نب يلع ينأدح (هباتك ن م تحس د

 لاق قأف هلع تنأ روكشمو: كم وبقم تاقف ًارئاز كنثج لاقف ةيهاتلا وبأ ىلإ راصرساخلا سآ
 0 كردص قيضب قفرعمل لاف تدل 1 ىلع لهسي ام كياع دتشي ملو تلق ىلع دنشي ام اذه ناأإ ظ

 | اع ّ هعمسأو ب أذه ن٠ ٠ ينعدلاقف تاكل اب مووت ةنرراكما ن 0 كفأ 1 هل تلقف أ ْ

 يندشناف تاو تاقف ||[ ف

 كرا ام توملليموقلاب # شع ةذللكتوملا صخأ 1

 هافحو هيسبح هتع دص # تيم تام اذإ ها احح

 ءانحمتقاوتوملاةتوم ل |ترل ا سا
 هاعل مث هس ضراع يف ماق * عان كك نبال .نرشلل اعا

 هانم لاننا ليقنمتام * ايف قرغأفىنلا ينعن

 ءاقأ امو هلالقال س اقانيغأ يق لقا كذآ اذ
 ءاشختو أ ءوجرتنمىلاس * انلا نم نويعلا رظنتت امنا

 الا امف ينيغري ام هللاو لاقف ةيقوس ان مل ول اهمتدوج دقل هل تاقف ايار ل لاق مث

 دمحم نع ةبطع نب هللادبع ىنثدح لاق يده نب ىلع نع تاك ه تحل ١ امف كدهز 3

 ناسرفلا هيدب 0000 وطلاد.حانب سم ذا ةيهاتعلا يبأ عم 1 5ك لاَ يبرأ يسع نبأ

 ديمحو قار طلا نع 57 نانالا هحواوبرمخذ نانأ ىلع ا ةهاتعلا يأسر ناكو ةلاحرلاو ||

 ةيهاتعلا 1 لاف مت تفتايال وهودنم نوح هيلا نورظنيس انلاو هسرؤ ةفرعم ىلع هفرط اد

 هيلو فا نمت دام * مسه ءانبا تود
 هتنب ىلع هاحر تراد * ا 1ك

 ةيهاتعلا و لاق نانالابحاص عم ديح م املف لق[

 ءاسقأ امور هلالقال ءس < .انانيعاف لكلا لد ظ
 ءانختو موتر ند ىلا س# انلا نءنويعلار اضن اعا

 0 لخي كلام ةيهاتملا ينال ليقلاق يرسل نأ ن نيسلانسدحو يدوم 0 لاق 1

 سل لاق يصخم الام لاملا.نم كدب يفو.كاذ فنكو هلليق طق هللا ىف ١ ١ شاوأا ٠



 ( اذه

 ىلوم ءاجر ىنادح ىروزروشلار معح نب دمع ىدادح و يديم نإ ىلع لاق هتقشال قزر نك ءاوقرر

 لضفلام كن هلآسف هب نانا ناو ىروزروشلا اصل قال هات ا درعا

 ظ .فرصناف يلام يفت شام ي :ج ناكل اذهداسشا يف 2 5م هل لاقف هل ٍةججاح ىف يح نأ

 : ةياسلا وبأ هيلا ب :كف هينأبال مايا ماقأو ةيهات دا

 هبارخ ىف جلق هابإ * لطتالو ,قيدصلا رايز للكأ

 دا رنرم لدمف 0 * ةءاشغ يف جاب قل د

 ٠ هناكع 0 هناكعل م ةرسء لوطا دع هارت قد

 "001 كام هناوحا * لع الق ىبفلا قابام لقأو
 هلاثي فحتساو صقتل جر * هسفن دق لايم نع نى او اذاو

 ىندوم يش و طقدل يش 0 1 6 كاإىع 0 هللا 0 سلاقتامالا ا رق احلف

 00 ىنردعت نأ 7 00 كنيبو يندب ام نودنهويتوخاو.

 قاين 0 لطب 353 | هع قا موديول قاختلا لها

 11 ارا نأ 'يأف « دحاوالاكاسمالا يف سان ام
 قدصتب ن* لعفوكولملا هسا * هلهأ دوعل دق نامز اذه

 كل هتءاح تيضق دقو ةعينص رنا هيلع رهظي سل نم هنال ةيهاتعلا ىنا ىلا ةفراع ءادسا نم ىلإ

 ةيهاتعلا ونأ لاَقف هتحاح ءاضش هيلا يناسراو عجرف

 هناز> يفهل افاعضأ ف.ضاو #* هتلافوب ل ينع هللا ىز>

 هءاخا يف ةبغر الا تددزا اف * مهئاخا يف هد. الاحر تولب

 هناع يهح وو ي 3 اع تعدحر د ةحاحهغب |تثحام اذإ قيردص

 نب لن ىندشنأ لاق ترد نإ دما ىنادح لاق ئ وم نب دل ىنندح لاق ىلودلا ) ينو (

 هل 0 اضف رح اخف 0 اك مه ها ءلا يا
 ١ ٠.6 وص

 حئاوتلا تالوعم هيلع اجيهو * طاص دو 0 دوج قب

 0 ةعبطق 0 ىنعطقيف 2 وأ 3 ا اكلش لا 1

 يبان 06 2 يح ) رصنبا 2 فروا قاللطاب لوأ لع مهاربال نيتبل || ٠ نيه يف ءانغلا

 ةيهاتملا يبا نعشتلا ايححعم تا .شرلا ناك لاق هدلي> نع هسأ ن ع قدسأ ن نإ داوح ينادح لاق رعزألا

 مهوريبل ناقو هدلول بدم ىلا امادحا ثعبق ةدحاو ة هع ىلع ناتءعقر هدب فو م انيلا رح

 امف اذاف ام>تفف تاسالا هذه يف نغ لاقو ىلا ىرخالا عفدو امفام
 يه

 تس وص

 هد صل لقلا ريكو د هدول ند نم لق



 هدج موس ل كب نإ ىداْؤف هللا ىلا

 2 هك ا نإ ىلقع قداتتسلا 2 |

 هد قوف ينأ املا عال هكاح راف 1

 دمع يل لاق لاق ينعلا ىومألا د لم نق دبع قئدح لق ىازكا دع نب شاه( بخأ )| ْ

 و ماك بهذ قثاولا نبال لاقت وملاب منا حا امل ت ايزاا كلملا دبع نبا [إ

 لوش ثح ةيهاسلا ينأ |

 تالف 1 ةقوسال + ةلاريكم قاخلا نيب توملا 5

 ازكلمإاف كالا ْط ينغأ * امو لياقلا باأ ا 0 0

 لاق دعس يبأ نب هللا دنع انثدح اواق يِ 5 نسحلا ل ياوملا ري ب وللا

 الوم دمتم اًولثم لع ودق الو دحأ اهف 0 تاعي ةيهاتملا يبل يئاطلا مأ

 ندحطت ةياملا يحرو * ممالفغ ىف سانلا 5

 فيسوب نب دمحأل هلوقو |[

 رقفلا نم هيلع ىئتحي ىغلانآو * يتلا هل يحرب رقفلا نأ رث [أ |

 يداطا ىسوعييف وقد | 3

 أوعم زاىذالاوممزأدقو #2 مولان اولقتسا - 35

 عمدت ةلقم مس 1 و * مم 1 نافل كا 1

 هلوقو |[
 لاؤز ىلإ كاذ ريصم نيلا اودع اتللا س1 0

 ىدهملا ديعس نا نثدح لاق هيو رهم نبمساقلا ندد اثدح لاك يلع نب نسما ) نرخ ظ

 ءاخ هنو زعب هلل ل || لقأ هاتقد اءاف دادغم انل خ 0 .ث تام لاق يراصنالا ديعسن ىي 0 8

 2 م از.ف ديدش عز هبو هيلا ةيهاتعلا »أ ,

 اسال نيح م2 سبلاو هدا نيا
 انا ا ا ىلنأ انتقد

 لع ينثدح ىعنب نوره باتك نم (تحن ) ةهاسلا ينأ لوق ريغ اوظفحامو .نياقازف رضاةلاق أ

 تنادحل ا سا ك لاق هباحأ ضع نع ن*>رلادنع نب سبح ينثدح لاق يدهم نبأ

 ناطاسلا نع الولو هن رفغمو هوفعءاحر الاةحح الو رذع هللادنع الامهللاو لاقفءامدلا نم كفسرام

 1 .عأالو عَ أ ضرالايف نا ان اعوتم تكاد .اعباتوةقوس ةسايرلاذد عت رضا ةلذلاةها ركو

 20 اف ةيهاتملا ي أ نم ةعقربهياع لخد دق ىجحاحلاب وهاأذاف ينم

 مياقم بح 4 الا. ىلع ت تنأو *# هوقعهللا ع نموجر ا

 مقسوهو سانلا يوادي ن ا * رصقم تن و يوقتلا ىلعلدب

 - يناغالا 0



) ١0 

 مكمل ١ ناكل فواح 8 دع رع مويلا هبايمل أما ناو

 ميدعل هل ايندلا تناك ناو #* هزئك ربلا لمح مل أسما ناو

 لقف رد هق تعرف ربلا ز 0 ن٠ فخحالملا هوتعملا اذه دنع فورعملاام هللاو لاقو ةميزذ- يضغف

 0030 ا | هلا لدن اجوقفتالو هضقلاو تهذلا نوزتكي نيذذلا نم هنال لاقف كاذ فكودل

 لاق لاق سايعلانب لضفلايىل لاق لاق ىرسسلا ى 1 نق , نيسللا ى :دح لاق ىد+٠نب ىلع نع هباتك نم

 ١ اف لوقأيت حلا ىتديصق دشن اقلام نبايزب ىلعتاذخد ةعاحلاوأ

 اكئافوب ملعاو 0 د1 امب قثاو يتنأ الا كاذ امو

 اكئادتباب 0 هف ردقت * | اة داي ردع شك

 اكئانغلضف ءاجيرلا يف لعل * هريغو نينمؤللا رققأ< ناو
 اكئارونميذلا يكلانمرفت * امتابرحلا يف ركلادنع كن ّ
 اكئايح ريغ لاومالاةفا الو * ىغولاىف كريغ كالمالا ةفا ا

 رو تارا نايحلا قوبع(ي )ار مالو اهحرت ةبادو مه ردا ففالا ةرشع .ىناطعلف لاق

 ةعمود ىف بهار دباع يم لاق ةمش نب رمح ايدج | ولا ىل ملا رصن نب بيبحو دم نب ندحلا

 ىلص مكب دهمعلا ف رق سو هيلعدللا يلص دع مينو ذأر هلا 0 مكيلعو كغم لاك ىنظعهل لاقف

 . لوقي ني> ةهات ملا يب عاج هش نم تدس ظعتاف لاق عا تاق هلآ لعو سو هيلعدللا

 02 اذا دلاىلاتسقو ع اغا كناخاندلا نم درج

 ىتثدحلاق عرازلا دمع نب لضفلا ىنثدح لاق يزنملا انثدح لاق ىفريصاانار < نبدمم (ينربخأ)
 0 هلزئاف مهاربا نب يقحسا ىلع زناف نومأملا ىلع ىعاشلا يباتعلا مدق لاق ليمح نب رفعج
 ارملا لهااي ّك 835 000300 30 اذ يردقع نكي هلا فلتخحم انكو نينوي نيةباوت
 0 صح 0 سل لاقو هدب ضفنو مر ساون ابا موقلا ر 3 لعفام هن كلا هوم عاش

 ) ىرحا ) هتقو يف نيرخآلاو نيلوالا رعشأ كاذ مأ لاقف ةيهات هانا دي كاع تلق مالكلا

 لَ ىدتكلا سنا دنع ن يلع نع قحسا نب دمم ينثدح لاق يزتملا ين "دخ لاق نارمع نب دم

 ا هل لقف هباخال هتسااحو ءانغلا عامس أ يف 201 ساوب ا نأ ل 1 هوب ةهات اولا

 يهالملا كلت اكرا' *# يهاتعاي ىيفار 1

 يصاح هال كيدنلا 7-0 يفارت 1

 دة 2( نكلو كحض ساون 1 لعجو كيلع هللا كرابال لاقو ةيهاتبلا وبأ يثوف لاق

 : و هحاللولا هسلحم يف هامر ا نأ شاع اتعلا انأ غاب لاق يدبللا نب مهارب | نب هللا هش ينثدح

 ىنأ هيلا بتكفةلاسرلا قدسا هيلا ىدأف لالالا قس نال ىلع هبئاعي هيلا ثعبف اهب
 0 وو ال تاوملاو < يات تا ةلحملا نأ

 يمان تامملا ىلبق ههغ نع * هلام ا جواب

 ل ةماعلا نق تم اورام دو اكن ايدل تاكحو



 م ش ا

 يضاضو رخاش راد رادلاو # ةريمنوثملاو ولح شدعلاو

 نحال كاف هانط نقماح * : الوالساه< وذ كسفنل رتدات

 هاا ضي ىع وأةغالبلا نسح # هوفم لاش نأ كنيحبال

 هللا ماقم بهراو اهب ول *

 ءابشأ ىلا اط كنم جات * ةداعزل ارهظم كتيأر ينا .
 سابمانب هللا دبع ينثدح لاق يلوصلا يحنب نيا ينئدح لاق يلوصلاىي نب دمم ( ينربخأ ١

 ةيهاتملا يأ رعشيف ؛ الان اف ودهم قرا نارا عيبرلانب لضفلا نبا |
 وص 00

 اقح ةبتع ةادغلا بحتأ * ىنام ردي لو يل لاق دمحأ

 يتااكءريرس نمالو هج حاصا

 قرف اقع قوودلا ]ير 1 مأ تاق مث تسفتقف

 ع احرق داو دا 0 يلق ةيدتعاب 00 ول

 ىقلاو يع اقأ امم ىنم لهالا لمو بطلا لله ىروعادق

 0 5 تييحام ادب #١ يلا 2 2 ع ؛ 00

 ىلوصاالاق اذكه لمر ةديرفل نأ هيفوهنع هذخأ مهاربالالهر هيف ينني ناكو قراخم نم امسالو |[ 3

 اًندَح لاق دوم نب دمت اندح لاق ىكودلا 13 20 نودع ةدنرؤ كاع هريغو ءايلاب ةدبإ 0 ْ

 0006 نيحالملاءانغ هيحعي امثديشرلا ناك لاق ةيهاتعلا 210 لاق يودبلا اص ندع

 رعت ءالو طل اولمعي ءارعشلا نم انعم نا ا لاق مهنطو مى.الك داسفب ىذاتي ناكو امر ادا

 لا لاق سلا يف وهو ةهاتملا فأن م اذه ىلع ردقأ د سبل هل لبقق ةق نذل |

 رسالو هنزح 0 ناوق الا او تاقف كلذيف ظاغذ قالطاب أَ مو مم 8 َقَح ا رعش لك أ

 وهو ةيمش قا 1 1 1 نيحالملا هظفح نم ىلا ةّسفوو ارك 000
 حوا“ بلقلا ايهيأ < نوعا ةرسا
 حوزو وند رمُثلاو ري ىعاودل :

 حوصل هم ةيوت ا * د بولطأل له

 حورق نه امتنا * بولق حالصا فك

 حوال اهلا نأ اب للاإار س
 انهم رويس )ادق

 ني انيار 2

 حوضن هيو“ نيب
 حوشكلا ةنئع تيوط

 حودصلا صهدلا حتاص ليحرب 426 حاص

2# 

# 

 حوتف موق ىلع ض # رالايف سانلا ضءب توم

 حور هيفام اديسح *

 حولي توملا 0 صك َى تس نك 2#



 حوريو ودغيتو #* لاو ةلفغ يف انناكح

 وسو فوغ اندلا7 نم 2 ا

 حوسملا نيلع ند حبصاويثولايف نحر
 ان حوطن موبهل راق هدلا ند حاطن 0ك

 ا * هول وم ام تراكم ناو ن وع

 3 1 اعواد 0 سان را نم ديشرلا ناكو بحبو 07 لدح ديشرلا كلذ ع امافلاق

 نيحالملا ل اهوا هناك ة ه 0 عيبرلا نب ٠ ىلضفلا عار امل ةظلغلاو بضغلاتقو ُْق 1 مهدغأو

 سيح ١ لاق ءاحر نب دلل ناك راع نب ندسحلا ىنتدح لاق ىلوصلا ( ىندح ) ارك نأ

 . ةيهاتملا وبا لاقفدي فني ناكف باحينم ىلا هعفد ةيهاتملابأ دشرلا
 هناودب هل لجتاف * هلادبتام باحتم :

 د10 دع ملط فب عا ءامالا نا
 ا كاد لك ام ع ةثاس نينت ال

 ناهس تاقرا' ل.. *# ا*يناذهتمشام

 اللا ارا ىف رحأ ىتدح لاق يزسلا انتدح لاق ينزيصلا نارتغ نب دمع ( قرخأ) |
 ةيهاتعلا وبا لاق نعؤملاو هرم ني٠الا ةثالثلا هنبل دهعلا ةيالو ديشرلا دقع ال

 دونح وةمح فوحز يذىلا * يدوعق ليلا عد رلا نع تلح

 دوق را ردح حلا اع عفادب # ةما طفح ىفىلإلا يعارب عادو

 دوش بو ةهلودرصت تابارو * اهاهأ 0 0 0

 دواتح راد تسل“ ةقرافم # اغا. ناو انسدلا نع قفاحب

 ةورغا و كالمأ ةنالمث # ةيتش هئم مالسالا يرع دشو

 دودحو تضم ءابآ ريخ هل * دلاو ريخمط دالوا ريخ ومع

 طورفو ةهلوح“ ماك ريخشت # هريس ل وه واعمل 5

 دوسأ بولق يف ءايظ نويبع * مهب ةباهلا ظاحلا بلقت

 دوعس موج يف ءازل تدم #

 يدسالا 2 و ن.-حاوبأ 0 ) طق آلا اهاثم للدوام ةلدب ديشرلا هلص وف لاق

 باق اعلا ّ ةيهاتملا لأ ن ع 5 كلاش رلا لا مورلا كلا كاوسر رمدق لاق ىد ءايرلا َى رود لاق ةزاحا

 ةلها يف تنا سمش وم دود

 درو4 هلا مورأا كلم بحل هلا 6 5 ميرا كل“ ىلا يض هب رعلا نع ناكو ه 0 كش

 كديشرلا ملكف كلذفىف طاودارأن م نئاهر هنق اه ةيهاتعلا ىآ هيح> ول 31 كيجرلا ناس 0

 رعش نم ناّسب 26 نآيحأ ءورلا كلم 3 ل هم ينمتساف كلذ ىف ةيهات ا

 امو هتئيدم باو هس ااعباوبأ ىلع ةيهاتعلا ينا ظ



 ١ ار

©»© 

 سس وم : :

 كلفلا يف ءامسلا موحم تراد * الو راهلاو ليللا فاتحاام

 فلم ىلا. لم يضقنا دق # كله نع ناطاسلا لقنالا 0 ١

 لاق قارولا ىلا د عيبرلا اد دع لافددعم يبأ نب هللا دبع امدح لاق ىم( 5 0 3

 دش للا دارا ىانلا عطقو 0 نشكل م لنا قاطأ امل ديشرلا نأ ةرهات ءلا ينأ نإ 2 4

 ه.هأّع اونا هل كك ثدب ساخحو 0 ك1 ترص هل اواوق كان 00 فرمف 7

 دحر ا ترصف * مهقالخسأو سانلاب تم 8
 هدعلا يبهمنم يف فلذا #* امويردعل سانلاز 1

 تاسا ة ترب نيتبلا نيذه نرقف هل حدم هيف سيل نينمؤملا ل ىلا رعش يعي نأ يغبايال لاق م 3

 قو اهف هحدم
 2 ص 0

 بكس نيعلا عومدق # بدم اهركذ نمىلداع
 نضولاو .يلآ هل < ه0 كلا انو

 برعلا هلتناد كله * بو نمو يجر ن* ريح :

 بأ ينال ءوبأ نم * هل نادب. نأ قيقحو :
 يال د.شرلا لاق لاق ةيهاتماا يب أ نء دمحم انثدح لاق د.< نب نوع انثدح لاق ىلوصلا ( 2 3 ٠

 هدشلاف 00 تنأ هل لاقف كفاخا هل لاقف ينظع

 سرحلاو باوبالاب ترتست اذا # سشنالو فرط يفت ولان 0

 نسر كف عردم لكل * ةدصاق توملا ماوس ْ ملعاو

 ١ نسيلا يلع يزعل نفسا نا« .اهنضيرط كلسز ومال 1
 نب ا ىل لاقلاق ضاع يبأ ن دحأ ينثدح لاق ىمح ( ىنثدح ) ا تح ديشرلا ىف 2 31

 وبا حتفلا لاقف ةيعاتملاوبأ وأ ساو جا روشا اسلوب حيتفلاو انآ ترظانت ننف فا 1
 سيلواهاضفل ةيهاتملا ىلا رعش ءازاب اهلك برعلا راعشا تعضو ول تلق مث ةيهاتملا وبا تلقو ساون ||
 لكديج نم رثكا ناكهدبج مج اذاف ًافيعذو اطسوو اديح ةديصق لك يف هل نا يف فالخ انني |
 'تاقف كاحضلا نب نيسحلا لخد ىتحانمالكعطقتا | اف كاحضلا نب نيسملاب لاق ىضرت نمي هل تلق د و ظ 3

 نم ما نيسحلا لاقف ةيهاتعلا ا رخ آلا لضفو ساون ابا اهدحا لضف ارجاشت نيلجر ف لوشن |

 نم يش يفيثدواعي م مث هب ه4 كد نيس ىتح حتفلا لح ةساز ةيهاتعلا يأ ىلع ساون اا لسفف | 3
 مف يدها نب مهارب 8 0 فولخ لع را اذ ده ن'دح دقو انقرفأ سهر 7

 نا ىلع تمنع دق لاذ ةيهاتعلا وب |ىنءاح لاق ىلأ يف :”د> لاققراخم نب نوره ينثدح لاَقُو مدقت

 تاعفال هللاو تلّقف يف 8 نا ا لاقف تكش ىم تالقف طشش ّش 0 ةنهع اموي كنم دوزلا 3

 ىناخ دافهت 3 هلوسر ين ار 3 دغ نم 5 تاقفدغ يفكالذ نورك كا 2ك ةفن ا 2 نانو



 يوش» ىدجحو حامو لقبو لخو ذيهس رح املع ةدئاع اعد 8 فياظن شرف هبف ًافلظن هل اب

 011 [لفو اهم انصاف ءاولحياعد مث انيفتكاى ح هنم انبصأف يوشم كمسب اعد مث هنم انك أف
 دق بصو تبرشو ترتخاف اهنم كل حاصرام رتخا لاف ةذينالا نم ناولاو ناحنرو ةبكافب انؤاحو

 ىلوق يف ينغ لاق متاح

 امح ةتع ةادفلا تحنأ * ينام ردب مو يل لاق دمحأ

 ْ لول يف ىغ لاق مق 0100 مر ادت برش هن مو

 ملا نك ريخ ةدوحوم- # ةلح هل تسل نأ نسل

 ىلوق يف كتيدف ىننغ لاق مارا احدق ترش مْ جشايو ىكي وهو هتيغف

 مآل |نم 008 00 * قرضم” لازال ىلا ىلياح

 ةحااراس يح ىكسو ترو هل: دعا ةرد ش يف هب قف توصل لع ربت لازامو هايا هتينغف

 نك يل ننام لك ارسكف ههالغو هبا صاف تسلك عنصاام ىرت تح ريصصت نا:بحالاقف |

 هر لاراف هخح جر > اف هتلاو ذيبنلا ن ا ىفام لك جارخاب ىعأ مث نهالملاو هقلاو ديلا ||

 000000 لاتاعاو هاش عر م يثاكلذ نم قد م ىح يبي وهو ذينلا بصيو
 ال يذلا ,قارفلا مالس مهلك سانلا ن م ىحرذو يبييحاي كيلع مالسلا لاق م بو شاع مث فوص

 ضل ع 0 امدلا ل رشاعت لاح قف كب يدهكر ا لاقو 78 لح>حو هدعب ءاقل

 د وه أذأك تلؤخدف ىل نذاف هيلع تنذاتساف هد هولا 5 " انامز هتقل امو تفرصناف هناقامح

 0 د 01 بقثو صيخقأا ماقم ا و هيدبو هسار و اهادحا بقنو ناتردوق

 كيفما 0 00 لك ثيل هتيار اماق ليو ارسل ءاقن اينافاو اع 1 ا

 كنيع هللا نخسا تلقف كحضت "يش اا رد لاو ل لكم تكسي داع اح هنلاو كو هنرمشعا

 عزنا ع ةباحصلاو دا ودنا نم اذه لثم لغ هع كنغاب نم وه "يش يأ اذه

 لاخلا كلتبهار 1 1 2 06 0 0 ينغاب 5 ا ايحتسا هناكف نيعلا نيخساي اذه كنع

 ل 50 نا لوقي هلوسر ىلا جرشن ا هتاف هي كا يهتشا هنأ ىنفلبف ضرم من هرأ 58

 كيلا ردت او هللا كلغ د وع 4 انا ع قلع دفاع ىلا كام حرم يسض تقانو 02 ل تدوخ

 لاق 1 قدحسا نب دا انثدح لاق ةظحح (ىنثدح) هب يدبع ا ناك مث ءا اقتلاالا كر نم

 ينينغل 2 قذا ىلع هف عضيف قراخم 5 نا يهعشأ لاق يشن توملا دنع ةيهاتعلا ينال لبق

 لل رخل يدي تدحو 8 قدوم شا قرا دوع'ضرعس

 اكل تاك الا ءانع ناف- # دلل نهدلا نه ىدع تضشاام اذا

 ىنال ىملولا نب ريش لاق لاق حاطنلا اص نب نا اندخ لاق 1 نسحلا ونا هن ( قرح 2

 يبا نأ نع شاغل 1 رامع نبا هب (ينريخ او لوألا ثم رك يهشنام توملا دنع ةهاتعلا

 | تل ) تاوعا اذهب هناحاف توملا دنع ةهاتعلا ينال كلذ لاق ارم نأ اص ن ,: ده نع دعس

 نب دمحم ىنثدحلاق ةيطعنب هللأ دبع ينأدح لاق يدهم نب ىلع ىثدح ( ىلع نب نوره 0



 كنب

 ا - ا 1

 )ه/ا١(

 هيف تام ىذلا هضرم يف يبأ هلاق رعش رخآ لاق ةشاثنلا

 م ناك دق ىذلا نام #2 نق ا ل ىطِإ نإ

 ؟احر الا هةلايح 2 2

 يح

 ي

 اياسلسا يف يلةلر نس
 انملغ يدب ىف تركف اذ |

 ينظنس>و توفع نا كوفعل

 نمو لكل ود ىلع تناو

 ينستعرقو ىلمانا ت2

 0 روظ الهال 1 انكيع ده زلا تقدص يناولو

 هن

3 

# 

 ىلا يرمح لوط عطقأو 1# ونحايدلا ةرهزب نجا

 نب

 نا :

 ىعصلا هز نب دا ينثدح لاق لياع نب نسحلا انثدح لاق يثريصلا نار مي نب دهم ( قا 1

 ىدع ف 5 5 قالا ل

 يبداف ةيشاب يموق اف تام ىتا هتاعىفةيقر هتئبال ةيهاتعلا وبا لاق لاق بدؤملا دمحم وباىنريخا لاق

 هلوقب هتيدنف تفاقق تاسالا هذه كابا

 0 ل ا 0 د ت0 ىلاعك 3 ا

 نب ىلع ينندح لاق او / 0 0 0 0 الع هللا دي يدل

 ماللسلا دب كديع يام شلاق رم و و ىلصوملا م .ىارباو ة 4م هاةءلا وبا يفوت لاق ىنغملا قراخم ىن ل لو

 لاق ىلع نب 00 0 نيتئامو ةرعدنع ثلا ة ف كلذو نومالا 4هفاللذ ٍق ا مو: يق 5

 تام ن0 هيدتق ىنا نب ل نَء لاخلا نب لجأ نع فهسوب 0 دا نك هيوروم نبأ 8 لو

 نإ ترا ) 0 ( نيتئامو عسل 1 دحلاو ا قف ةراخا ةمشهو قانْخا كشارو ة.يهاتملا وبا

 يئربخا دادغبب قرغلا تاحلا ْق نيتايز ا 6 رطنق لاح نفدو ناار ةرسدع ئدحا 3 ىلوالا

 رشع ةنس يفوت "ا هيهات كلا در ع اعلا د2 نان ىسموم ن ند نع ىلوصلا

 هللادنع نب مهاربانع مس الا اف وم نب دم ىنادح لقىلوصل(

 ةريق لع ىتكي نأ ةعاجل اوبأسأ لق بست نتا دس ..ع هنا ى

 يو يك ٠ يعيسأ #24 يعمسأ ا د

 ىعرص٠ لثهيرذحاق 2 0 نحر انا

 5 ا ا ضر

 م رس ينأ نب دمحا انثدح لاق ىلع نب نجلا ( ىنربخأ )1
 لاقف ةيهاتملا ينا نبا |]



 كلامنا

 كاف ةردح يملا تء رص ا مول ينايل

 | كعحضم هللا درب #* كعرصم هللا محر

 00000077 11 ا هانلا يأ نب دمج لاق لاق ريهز نب دمحأ دج لاق نسملا ( ىنربخأ )
 000000 0 اذكأت هرذ لغ بتكت نا كوبا ىدؤألا ىلا تاسالا قدشنا لاقف يديزلا

 هتامح يف كل اشف 5 محو * هتامت ف كل حا ىلع 20

 هنامم يف اخ هيلع 0 * قيدص لع 0 0 1

 000000 000 1 23 لع تنك نأ ىضوأ هنإ نولومب شانلاو لاق فرصناو لفن
 (طوا ىلا ةردلا تانألا ارث هنأ لضفلا نب نة:رلا دبع نع ىدهم نب ىلع نب نوره ( 5
 هرابخأ ةيهاتما يأ رابخأ عم انهه ركذأ مو ةيهاتملا يبأ ريقدنع رجح ىلع * يممست يح نذا *

 اد رفأف انهه ا تلاط“دتو ةردك ناعأ اهن فو ةليوط ان 5 رانك مظعأ نم يمو ةبتع عم

 م هب رق 00 1-0

 ىركلا يهواهادحإ ( 58 1 2 نامت ةعنص الل ناتتسح ناتا اه باتكلا اذه فل وم لاق

 ةءارلا ىلإ تراض من مع روديف ءانغلا تماعف عيبرلا لالا كفو 5 زاحلاب تاعنا هدل وم تناكف

 لتق املاف نيمالا ىلا تراص مْ اهدحن 0 ديشرلا اهلطو ثدب مه اكو ع نب رفعج لتق اما

 2 نب ىدعلا اهجوزيف اع تاه 9 هللا دنع هنأ هل تدلوفذ مم نب ميطا اهحوزتف تدرذ

 ديزي نب ديلولا رعش يف اهم ةديح ةعئص اطو هدنع تتامو

 دس وع
 0 م عل 2# 1

 00 2 ندو لمد فتيقخ هيف اهنطو

 تس وص

 يلا لجحرلا لقي له مكلئاسن * اوبهالا ماينلا بكرلا اهنا الا

 قرا تف مل تنا الولو كياع #* مهطم تفقودق كر برالا

 نإ دم ( ىدح ) ىعسولا يرحم يف ةيانس 0 تا تاج , ال هيفو لبقث ىنان هيف اهنخ

 لاقلاق ىدع 6 ميطا د لاق يرمعلا ينثدح لاق 0 0 لياخلا ل لاق ىديزيلا سام ءلا

 ككفم ثنخي هناك رذ ا او ا 1 يبارعإ هن 6 ا امو نا نع 00

 كل فأ وأ لاق هتف عام 0 رع 56 ول تلقف -- كتاحأ دق لاقف يردأالا ت

 0 رتل نآلا هاف تلق ىرا امم اعد دوجأ كيمحات 0
 بلا لجرلا لقب له م <لئاسأ لاق مث ىنارعإ مالك اذه * اوه الأ املا كرا اع اال د

 لا ذا ىف كد ل را لا ةاماو * قرقعلا يف خ نم اوك



 ( ااا ر

 ق اسلو ان فادي ألو ان م اهف راتخاف قثاوال توصلا ةناملا هذه راتعا قدعسا ل 1 2 ََ ش
 م ةكودا هلو را 0 لا ىبأ ةيراج ضايرلو انل مال ناآ ظ

 ((رخأ > اهئارظن نماط راتحانم نود تسل اهنالوقئاؤلا نءامناكل توصل اذ 1 ١
 ا 0ك اموب ةرا ولا فذشخو يه تيا اما قير نع ىح نب نيسحلا ادي أف يلودلا 5 ظ

 ةديرفو برع فشخ تلاقو مت عا 0 ةيراش قير تلاقف تاينغملا نم هاّتعمسام ن نس

 ىف ةديرفو ةيراشو ةرئكلاو ةرازنلا يق بورعو ةعندلا ىف متم ميدقتو نييواست ىلع اتعمتجا مث م

 ةيراح ةديرف تناك لاق ىءاشطلا هللا د.ع وبا ىنثدح لاق 0 ( ىنثدح ) ءانغلا -- بيطلا

 ظ ورك 2 ترو ا تافودوملا نم تاك قلاولا ىلا ان وهو ناب 0 ورمعأ قئاولا

 ( يعاشطا لاق )موفلاو ةنطفلا ةداح ءانغلا ةنسح ه> ولا ةئسح تناكولخ اههسا اهةيحاص عم نان نإ

 قئاولا تدنغ لاق ةاب نب ورمع ىنثدح

 نحن ما يزخادك ام *© يرذعم لق انالخ كاك :
 | مات نلمقوه فيك لخوا لح و تلاقف الع هتيقلافةدب رف ىلع هقلاف ةراتساا ىلا مدقت ىل لاقف

 ءافو يذل نأ تد ّق ءانغلا ىلع اهدار 1 1 0 اهجوزت الو ناار ل م ءامذ ىفاعحإاص لاس

 تنغو تعكداف ى 3 1 ااا 2 نأ ءسحاو امداخ اهسارا ىلع ان: قثاولل

 يد داغيوأ قرطي توملا<. اع * ناش ف لكف دعم اللف

 ريعش نب ثر آلا نب دمحم ىنثوح لاق محملا ىلإ لع 00 لاق ةمادق يشن(

 برشلا يلا طشن ناف رادلا ىلا تسكر ترضح اذا ةعمح لك يف قثاولا ةمدخ يف ةبونىل تناك لاق ||

 يلزتم ىنل ىناف هتبون موي ىفالا انم دح | رضحبال نا انهسر ناكو تفرصنا طشني ناو هدنع تا

 نأ تاقف ري اولاق ريدا تاق 000 0 ع او. دق 0 ل 0 مول ريع ّق

 ربع 1 ولدعو قو مد 1 ىدرب 5 5 0 0 ثيح نمد 3

 0 يح م أ مدخ نه يف :وماسإ مدخلا لزب م 9 يمحو يعز> ْق كلذدازف اهفرعاال

 هءاطبح وهضرأ قاوركلا تدضفامت بهدلا جوسنملاىشولاب ناطرملا ةسدام نحصلا هشورفم راد خلا

 بهدلاب ةحوسلم باس 4يدش 7 2 ا رن رع ىلع هردص ىنقلاولا اذاو كلذ لك ةسام

 0 معاي 0 0 لاق ي راملف 00 أه روح يقو هباس 0 زا ماع 0 . هساح 00

 ضنا تب رمشو و م هللاودق تقل انيلا 0 تع لكذ 0 0 كذب قحأ

 ىلغل ةدبرف ت0 كلذ تا حدف ُُق الطر 0 أواه لاقو تسلح سلجاف لاق

 اميبح نيع ءلم نكلو ىلع * ةردق كبامو الالحإ كباها

 تكل 2 نوال ' اا



 اميصن كنم لقنإ الو كتاق * اهعا للاب سفنلا كترجغامو

 )ا 11 رآأ ار ودا دعيت وصلا ىتتكاذ لالخنيفو اهدا قئاولا لمج ورحسلاب ةلاوتءاغ
 -- امءتجرحد ةيرض ةدب 0 اه تاريح هلجر عفر ذإكلذكل اناقدحأل سان عا ان رشاجمانغ

 كشأ+و جورلا عوزتلاكانأ تيقبوحيصت و ودعت تاره واه داوو تاهو ضرالا ىلا زيزسلا دعا

 عقونأ تر طلو م ضرالا 000 قرطأفيلا ترظنو اهم لا ترظن دقو يلا تعقو هنيع نأيف

 يديساي تاقف ائياع 0 برغأ تار 1 كخحيولاقتف تدب وفد ىللاقذإ كالذك- |يناف قلاب رض |

 تركف نكلو هللاو اللاق ين ذلأ 5 لا ناك اهفهللاةنعل نيعلابانباصأ ن*ىلعف يجورج ري هللاو ةعاسلا

 تت ارامل ينجرخ ااه ينرماخو ريصلا | قطأيف يمد ال رمل اذهدشإ ا ا ْ

 هللا هللا ىدساي تاقو نمر تايقواسا لال ا رقه هللا لثش ليتاقو: قغ رمق

 اهدييفو دج رح نام عرساب نك مفاهب “ 0 2 نمفوتولا مدخلا ضعيل لاقفاهدرب سمو اهرإ

 يفانأ تمفدناو يري وهلعجو 0 انلع و اب دج اهار ملفا ملع تناكيتلا بايثااريغ املعواهد وع

 يبامد ييوهومل هلاقاماملع اكان 32 تن .حوتسأ؟ يد ل ا ىالومابي : ان تلاقفءاكملا |

 نع كم قد راو اذهيفر 0-5 3 يآ ا ةعاسلاىت 2غ تيرضالا نموا رميها كلاس تلاقف

 هفرعأال ؛ يشب فوقو مدخوىلا ا رس امهنيعااح مي 0: يكب تاعجو يف م طا

 ركل هحافف جردب مداخءاحو ةريثك باش رهفامزرو قروو نيع ايف ا اؤرضحأو ار

 تاددف مهردفالا ةرشعاهف ةردب ت ا هأنإ ا ف ه2 6 سهاوع لثع طق تب رام ! رفعت

 انقرهنا مثليللا ىلا كلذك لزت مفانكام نسحأ لا وإن ىلااندعو باساهبف تاو سو ىدينيد

 اف ةفيلخلا لسر ىلع مجمذإ يتبون موي دعب ىلزنم ىناينا هللا اوف لكلا واد رك نهد هنورتم و
 ]| ناكىذلا عضوملا قل وتلا اذاو اهنيعب 0 نارا اف راحل لأ ترحو تكار قع قولبمأ

 كلا هل نم هيئانأام ىراعأ لو لاقي [راشاف ةديارف هنئاج ىلاو هئيعل ردا لع قئاوا اولادف

 سلا نتتسو:انادسو: كدس نيفلاختأ هللا ناحساب اهأ تاقف كلذ ىأتف ينياغل نأ اهلاطأ ةودغ

 ىنغل تعفدنا مهللاو تف رعف ينغ هتايح

 داعلاو ردسالا كلهأو ا ان ونق نم ة ةزاجملاب مسقم

 يداغتو | قرط توملاهملغ #١ قا ىف لكف دعت الق

 ىل لاقف ءاديساو حبصت ىهو ودعت ترمو ريرسلا نع اهسفنب تهر مت مرا دوعلاب تب رضمت

 هذه زو ان فرصن أنا ير تاقف يرث اه لاقف ىديساي هللاو يرد اا تلق اذهام كحنو

 ىنثل ةدبرؤ يهمس لاق كلملا دنع ا دي ىنادح لاق ةمادق 0 رفعح ) لح ( ةَضّدلا تاك "اه

 ولخ هيحاصل م و سمعا لكو د وحش مك نسلو وحش يف يالخا

 وضنلا و حورألا الا قد م د يلصفمو يحاسحو 0 يوطا باذا

 3 لوا ليق# مهاربال ءانغلاو ةيهاتعلا ينال رعشلا د هم نسحا ءانغ هدلعا الو هلق تعوس ئق



 00 ا ا

 | هشو يملا 0 نع رصنلاو :ةبايسلاب لييقث فيفخ هبف اضيا هلو يعاشهلا 2 4 1
 0 مانع ْق حي ر ا ليق# فيمخ بارز ل هيفو هيناغا ون م ىطسولاب م ةنا :

 تاسالا هذه ماهو ىحي نإ لعو 0 نبا

 وهزهلذديسالاإ ًاقداص يوه 2 م ني كان نه امو

 ش ناملالا 0 قرتفم ءانغ اي !١

 وداط اياللاوالهج تيبحأف « يتياب ءدب جزل تاكو د :

 وفك كافل ل اكى ىناو 0 1 نس نه تقلعو

 يي

 كب وع

 م: هبا أ نع ةظحج ةباور نم ةراتخلا ةناملا ن نم اخ

 اهقب اسعمدلاو 2 نك اهقراوط يرسل يد لان

 اهةراط 0 دار 6-د 0 نافيا نم هاا ا

 جزمه نان 1 0 ,الهقو ىطسولا 1 ل.ةث فيفخ ىلذهلل ءانتلاو تلصلا ىنا 3 ةيمال 0

 انتعادجاو الن رح نالهقالا سنو 52و 0 يلعسولاب لوا ليقثو |
 هم

 ٠ ِء 030 ِء 3

 م هريخو هيسساو تلقلا ىلا نب ةيما 5 1-0

 نب فقل وهو نسف نإ رع نب ةدقع نإ فوع كب ةعربر ا نإ هللا دنع تلضلا 3 2

 ةيمأ ماو ٌحرط ريخ ُْق كلذ حرش دقو سدق ل مهسأ 0 لوم انك نزاوه ب 0 نإ هبل

 ف لوقي ىذدلا وهو ارعاش كلما وأ ناكو فام دنع نب سمش دنع 2 ةقر تلا ىبا 1

 نزي ىذ 0 فيس ©

 الاوحاع ادعالل رحلايف راصذا 37 نزي قد كاتم رانا بلطيا :

 اسعاش مساقلا ناكو مساق و بهوو ةعسرو ور# ني ةعلر | هل ناكو هعضوم َق كلذ رب هيلع دقو |[

 ةيمال | مأ رسب را 5 دو تالعلا ع نع هربعو شفخالا هسدشنا كلوش ا 0 ٠

 © ا
 سس و

 نايقو لهاود بر هودر د مهرادب بنار هلا ل اذاموق

 ناديعلاب توا نيه د مهلاؤ داع ضرالا نونكتبال

 ادا و مناعدع ب هللا ددع. ا ا

 ىناداع ند ,نكر عفادأ مو نت يترساو تلأس نافيقث ىموق

 1 . يماشولا ن ءيلطسولابلوأ ليم فريفخ هيف 0 نبالورصنللاب لوأ ليش هيلو ضار هلا ءانغأ

 لو ىذلا وهو اسعاش هنأ ة هعربر دك[



) 

 0 رام ام ءاوس انتو نإ اناف دألأ نداخ كن نو

 اوقب مهنا اناريخ مهو سل نت "9 اطد ا رطسانلا 2 نيو

 باكا دق تلصلا ينأنب ةيمأ ناك لاق ميسم لإ هللا دنع ع لاق بوب ب ٠ مهارب | ) رح (

 ل 1 روهاسو رق ©« ةلوق ابف بر ءلا اهفرعتالءان انشأ ا ناك لوألا لحو نع هللا

 يف هامسو # ردتقم ضرالاقوف طيطاسلاو #* لاَتؤ 00 || ه رشا لد و نع هللا 00 ناكو

 ةلعلا هذط هرعش نم يذب نوجتال انواع اعوةيدتق نإ لاقرورغتلا ولات ا ١ مو

 لعبرعلا 1 ةديمع وأ لاق لاق ة هش 0 2 كاك ري زع ءلا كنع نب ا ) ىربخأ) 1(

 تاضلا ينأ هم فرش ع 0 ف َ 5 ” سبقلا دنع ع تريد لا قدبلا| كا 5 نا

 اناقاك لاق سانلار 1 0 دكا لاق 0 نس ىحب لاو لاق نينار ءأا 0 لاق يعرملا ) 0 (

 د تاصلايفأنب ا ناك لاق نام ن بعدم نع 35 ءومم 0 ينندحو ريب رب ءاا ) لاق ( لاق م لقن و

 مرحو ةيفينملاو ليعمساو مهاربا ر 3-5 نك اكو ادا نا مأو اهأ رو كلا ىف رظن دق

 ثثحدب ايد نككلا 2 1 0 ا هروو+ لاق عمطو ندلا رو 1 ناكو تاو 0 كشو 0

 هك يدلا انها دل لق م4 هيلع هللا ىب<يبتلا ثعلب اماف لاق وه نوكيا ن | او>ربي ناكف برعاا نم

 لتاو لو زع هيف هللا اذ و هر دك اعاةلاقو ةللأ ودع هد + هيفلوقتو ثيرتسل

 كلوش يذلا وهو لاق | 0 خاسناف 0 ةسآ ىدلا 0 مولع

 روز ةفينخلا نيد الا هل#لا دنع ةمايقلا موي ندد لك

 لق نم يري ناكوردب ة هعق ودع اه رق صر ها ناك لاق دل نس يد ينادحو ربب زلا ) لاق (

 هل وق كلذ نقردب ةعقو ِق نسر نم

 2 39 0 ةكأ أذا 0 5 0 ل عرس 0 هللا كوخ 0 ةدمصق يشو لاق

 0 50 نا كلذكو 0 ىلع جادحلا لاقلاق ينءادملا د

 | 0 هكلا ٠ نكاح ناكو ب رعلا امف 0 هربت * ]اقل 1 اوبدالا ةءازد > يف 0 0

 بارغلاكيدلا ةنامإ ناخو #* يش 08 قطني ماق نان

 ًاسراح رام ا هلءجف راما دنع هكرتو هب ردغورْجا ىلع هتهارف بارغال ًاهدن ناك كيدلا نا معزو

 هيف لخدي رعقلافالغروهاسلا نا باتكلا لها ميزو * دمغيو لس روهاسورش *# هلوق اهنمو

 لج لاو ةيذم الآ © اهلسر يف مل ةعلاطب“ تسيل

 هارعشنلا نوديكتس ل ان ٌواملعو ةروقئاحو ةروقاص تانوعدلا يحس ناكو



 رمل تلخلا 3 نب يمان لاف رخو سول ارك ينأنيرم نعري زلا انثدح لاك ىلإ 7

 0 لاقف شيرقو برعءلا نم ةعامح هعم ناكو ة مأش || ىلا جرخف ولا 2 01

 يم رث نوالا ريغتم افساك ملا جرخ م ًأطباو ةسن ل1 لخدت ىنوراظتلاف ةسينكلا هذه يف ةجاح

 مظلاق ةسينكلا ىلا اوراص املف اوء>ر 3 ل وح اوضقفا 00 هنع يرس تح اوماقاو هسْفنب

 بر> نب نايفس وبا لاقف ىلوالا هلاح نم 1 مهملا جي طب او هس كلا ىلا د5ق و اهنا

 دعل 0 هنأ يا اماعاهار انيه نا ىذاعل يشن ىلع 3 ا ىناف يف وا> لاقف كنئاقفر ىلع تةقشدق

 نافاحاو هو. لأ ُِق عمطاانأ و ةدحاوت قبو سمح اه تح دقو تاعح وتس 010م اع يسع د 3

 تيسننف يرغلا نم ه يبن ثععإ دقو ةعج رلاتناك دق لاقف هتدنا ةمئان تع> راما تن 0 :ءاصأف ىئمح

 اولزتفرفسيف ةيما جرخ يرهزلا لاقو (لاق ) هيف عمطا تنك ام ينتافذإ تي راف ا وبل 1 ل

 ةيمال لاقف سلاح خيش اذاف اهملا يهتئاف ةسينك هل تءفرف بيثك ف ني اهجو ةيا مف الزم[ 00

 ناكيلا يحا بايثلا ياف لاق ا 2 قمنا هير م عوبتا كنا ه : نيج

 يب ناو كلعسيلو نمل نمرطاخاذه هب تساو برعلا يب نوكت تدك. لاق داوسلا لاق اهف كاقل |
 0 لاق ضايبلا امف هاقلي نا.هلإ باثلا ناو نءالا هس نم لا بحاص برعلا

 جري هتدجو دق لاق هللاوال لاق ايش تسحأ لهف ربا ىمع ركب انأي لاقف ركب بأ ةبمأ | أو
 هماذإ لوب ديزينب دلاخ تءمس لاق ةيش 0 انثدح 1 زيزعلا ديعنبدمحأ ) ينرخأ ( ماعلا ظ

 لبق وهو نعارلا دع نم: جرم هق دارو هز ١ د 7 * مأعلا ىلا ةراح يفاحطصا ناس

 لاقو انس رك ذف هنس 5ك ةعيبرنبةيتع نع ينرب>ا ريخ لاق كتصق افارسشل كب نانايفس وبا هل لاقف
 سالا اذه ىحاصنا هل لاقف ةتمقر لب نايفس وبا لاف هتعضو هل لاف الامر" دفالإب ىنربخأ

 ( ينربخأ ) شيرق نم لجرل سمالا نا هربخساو سيشا بعارلا ناكو لاق لاميدالو حا
 هعم 00 ةيمأ ناك لاقىرقنملا دامح ين نب نم رلا دنع نعتمثدح لاقرب زا ىنثدح لاق ىركلا

 املخسلتلاق اهنا لاقال اوناَق ةاشلا ت تلاقام نوردب له موقلل لاقف ةأش امم تل - تر موق

 هللاقف يعارلا ىلاموقلاض»» ماقف عضوملااذهيفلوا ماع 0 امك كاف ىلا“ خال ىرص

 اهلكاو ,مأ لاقل لوأم اعاهل تناك ١ لاقاهتلخس هذه من لاف ةل> اهلا تغثىلا ةاش || وده نعي ربخا

 هرعش يف ةيمأ سهذلاق ىعمصالا ن 0 ىح ىتدحو فز ءلا( لاق ) عضوملا اذه ّق بئذلا

 (لاق) ثافلاوك ل ةعسريلا نير ع يهذو تزالارك ذةماإ ةرتعسدوة رشا
 نارئاطءاخس امن ةيماناك لاقةف وكلا لهأ نم لجر ىندح لرد ولا 2 يدخر ا

 ا جرخ لا نبا نعينارعالا نبانعث رلانب رى 0 ينألاق 2 2
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 اع لسا ذا ءاشعب اوشعتيل الزنم اولز نيع> اراولفق امافت اصلا يان ةيمأمهف وماشلاىلا فيقث نم م

 لاقون لاقيعوارذ الارئاطلاهللاقف رئاطلاهدر مث هيلق نع قشف ر> الا لخ دو تدبلاب اي لعاف ال عقوف

 لصالا ىف هحيدصم ها نيئاملا كرم تستئا ةحبا شماس تاعجر تس فلو |



 00 خد نيس 8 اوما ممر فساو ةكو تءجرفاههجو 00 يل *:مهضعب مصل مم» تند يتح
 | يتلا ةميتيلاةيراؤلاةميجر اومعطت نأ مك تااةفاصعىلع كوت نمط لب اقمبيثك< ارونمزو مهلع

 07 (١ تبرضو دالللا قنقرتنتل داسلا 0 لرد د أ ءاوتلاع 0 دلو ا رموأو !اق ةيشع مكن ءاج

 فلل انآ عشا مرس لك .ة ةروذىلعن كنز الا تمن ”وف مماكر يرغن و مءايإ 'يطب تلق ضرالا 0

 أ اًملَع تغلط اهلح رتلاهاتنأا ملف دكت ”مودغلان مراملا رخاىف اهانعمجنف ىداولا ىف تقرتفا تح “يش اهنم

 دغلا نا امدح فس ءالااجاعفك لب الاتلعفف لوالا 3 وةكتلاق مث اهاصعب ضرالات ب رضف زوجعلا

 تدك امن ًاةيمالاناقف لب الإ ترو نم وتلا فاياعتك تلعففز وجعلا تل انقأا ماحرنل اهانخا املف ةيشع

 زوجعلا تناكىذلا بيثكلا كلذ ىلاه+وتف ىفوعدولبالا نلطوملا اورهذا لاقف كلفن نع هب ارب

 اذإ و اهب ىلع ضرتعم عجطضم لج راذإو ليدانق وةسيتككيفاذافدا وىلاهنم طبهو هالع يتح هنم 5
 يرسبلا ينذأن ملاقا كيحاص كان ورانق عوبتلكنالاق اا اذ ةيحالاو سأرلا ضدنا لحجر

 لعشت مو 0 نأ هللاو تدحكم نا تى طخ اذ_ه لاق داودلاب لاقدل مي بالا ىأف لاق

 مال اق شالا تالا رعأيو ىبعلا هذا لسق نم ةيحاص هناي :ةوبثلا يحاص نا
 ءاوعاذتما ,محوز كله نحلا 3 ةيدوم ةأسعا ص 5 تسللو تقدص لاقف زوحعلا ثيدح

 ؟رهظا وعج لاقف ةليحلا 00011 لات يعاطبسا نا كل حن ح كب كلذ عئصت لازت نلاهناو

 || ناف مهلا كيسا فش ع عيسو قوف نه عبس َ أول وعن لعش تناك م تاعفف مكنءاج اذاف

 31 ١ مهرضت 2 خيفلا هب هصا ام اطل لاق تائقا اماف روظلا اوه د قو مهلا ةيمأ عجرف مرضت

 1 .مأ حبصاف 0 كو دلو ةقلعا نعدبلو 000 تفرع دق تلاق كرحت مل لبالا تارااملت

 و كلذ ناكف ثيدحلا اذه مهاوركذ كد | ومدقا الث هلذضأ ةوسأوو هيراذع يف صرب دقو

 لاق ةبيش نب رمع انثدح لاق زيزعلا دبع نب دمحاىن ريخاا مهنتك يف مهللا كمساب ةكم لهأ بتك ام
 نبا هللادبعزب نرلا د.ع نع نارمع نب زيزعلا دبع انثدح لاق ىحي نب دم ناسغ وبا انثدح

 2 6 ىهو هتحا ىلع تاحصلا يبا نبةنتما و لخد لاق ملا نع دوعسم نب صاع

 نيرئاطب اذاو تدلا يف فةسلا نم بناح ق_كنافلاق تلا ةيحان يف ريرس ىلع مانق مول :ل| هكرداف

 رئاطلا لاقف هقشف ه- ءلقج رخأف هردص عقاول !| قشفهناكم مدل وو هردد ىلعاهدحأ عقو بق

 ضهف هعضوم ىف هلق درف لاق يبالاق ليقالاق يعو لاق يعوأ هردص ىلع يذلا رئاطال فقاولا

 * رمكتاف ةريشعوذ الو *ردتعاف يربال * يدل اذ انااه مكي ميل#لاقف هفرط 1 ا

 ليقا لاق يعولاق ىعوا ىلعالا رئالعلا لاف هَقْشْف هباق 2 م هقشف هردص ىلع واما ع

 ل ةريشعالو ينرنغي لامال# ميدل اذ انا اه 4 راكيبل # لاقو هرصب اًميعمأ لطي يبأ لاق

 لقا لاق يو لاق يعوا ىلع الا رئاظلا لاقف هقثفهنلق جرحا مل م هقشف هردص ىلع عقوف رئاطلا عجرف

 0 نه طوخ ملا فوفح «اكيدل اذ انا اه * اكيلاكيبل لاقو هرصن اءهعتتاف ضمو يا "لاق
 ليقا لاق ىعو لاف يعواىلعالا لاقف هقثفهباق جرذاو هقشف هردص ىلع عقوف رئاطلا عجرف لاق |

 * امكيدل اذ انا اه اهكسلاكسل * لاقوهرصب امهعتاف ضمن ولاقيبا لاق
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 ينكلو ال لاق ًائيش دج له يخا اي تاقف هردص حسم ب ةنما ساحو فقسلا قبطنا مث هتحا تلا |

 لوش أعنا مث يردص يف ارح دجا ١

 ل نانق ىف * يلادب دقاام لف تكا :

 الوغ ىهدلل نا ىهدلا ةلوذ * رذحاو كتيعمصن توملال محا

 املا الثا درع ىاو * احر فغت موللأر مغ نأ

 نع قحسا ا ع هل ىنمدح لاكدي ,اانثد> لاق ىربطلا رير> نب دمحم يتدخل ََ

 هلوقيفةما قدصلاق مل- 0 هللا ىلك هللا ا نتابع نبأ ع ةمركع نع ةتع نب برقي |

 دصرصتيلوىرخإلا رسفلاو * سس ظ
 لاق ةبش نب رم انثدح لاقزيز علا دنع نب دا ينريخا قد م هيلع هللا يلص هللا كوم لاقف أ[ 5

 يرهزلا نع ىخاقلا سياو فسوي وبا انثدح لاق ينارحلا لفلان, نمحرلا ديعنبدامح ينأدح 08

 ىنادح لاق ءالاعلا يبأ نب ىم را(ينريخا ) اذهلثع م هيلع هللا ىلد ىنلا نع ةشئاعن نع ةورعنع

 |١ لاقةمر م نع دا ن مهار 107 مهأرب ا ىنتدح لاق لاق يبوللا ننطافل انثدح لاق 0

 ةيمأ لوق َُظ و هيلع هللا ىلصا ى لا يندتستا

 اناسمو ىنر انح.ص ريخلاب * اًحبصمو اناس ا 0

 اطلس قاف آلا قرط ةاولمم * 3 رذدفتتإ ةفينخلا بر

 انا سار نماتيلغ ديا ع« رسل ا ل ا
 انانفا دالوالا نتش ادبو * وكاهان 1 انبرب ان

 انالو أبانا رحا قلب فوسنا * انننن . ملانا ل امل '
 ةسشا نب رمح انثدح لاق زيزءلا دنع نب دحا ىزيحا مسيل ةي ة.٠ا داك نا مو هيلع هللا ىل<يتا لاف | 8

 ىلع ىتع ةمأ نأ ةراع نب ٍدلاخ انتدحو و ب ينا نب هللا دع ا دح لاق ةيواعم نب دحأ ىنثد

 لوش ًاشنأف

 لهو كياع(؟)ىجأ اع لمعت * ًامفاي(0)كتنموادولوم كتودغ
 لملعأ [هاسألا كاركتل + تانك وجل ككا لإ د

 0505 7 6-9-0 00067 ط2 ديك 4 5 2 يبت ينود هب تقرط * يذلاكنود قرر 3

 ا

 0 1 1 يا ا
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 لحوم مح توم ا 3 2 #3 ين :اوك اعيش ئدزلا فاح ِ

 لمؤا: كف تنك امس ئدماولا #* ىلا ةياعلاو نسلا تحلل ا

 لضفتلا منا تنأ كنأك * (4)ةظاظفوةظاغىفا زج تلعج

 ىووو (2) يكشلا كتبا ىورو_ (0) كلا قدأاع قىورو :(8) ندع ىورو 00

 هذهو ةبللا ىلع برضلا هلصأو ههركي اب ناسنالا ةلباقم هبلا ةظلغو اهنحكن» يازج
 ىزيربت ها ىلا ساعلا ينال ص ليقو ىلعالا دنع ينال يود .تايألا

 جدع م

 5 1 ةيقيك'

 ة” بي
 0 00 ١ تالا ديس



 : كا 1 ا نا . روف ا نإ نما نب يدق مس ل( ب تا ا

 0 000000 0 دي ارام ةمركمل تاق لاق يلذملا ا دل لا ةهلاورع 0

 3 متركتأ يذلا امو قح وه لف هق 8 0 أ ةمال لاق هنا بو هيلع هللا ىلط ى

 هلوق انز يا

 دروم اهول علاعم ءارح د ةليار خا لكعلطت سحشلاو

 د0 او يكمل < اياسر يااا ود سالف قات

 نا كم لأن 000 ة- طق تعاط ام هديب يف يذلا و لاق دج د نأش اف

 ا هللت رحالإ طق تبغ ا 2 هللاهق ردحف هن 0 + دق دعنا ءاهدصب نأ ديري

 ىلا لوق - 2 هللا هق رحيف همرق ىلع برغتف دوحعساا نع اهدصب نأ ديري ناطيش اه ايف

 ااا ار نسل لق نإب برقتو ناطيش ىرق نيب علطت سو هيلع هل 0
 6 54 عوس ةيأ ديوعت نت دايز نع ةثننع نب نايفس انثدح لاق دابع نب دمحم انثدح لاق دولا

 هدشنأف ىلب لق كني :غأ الا نع نبا ل.قف ةيواع٠ دنع ىداعلا نب ورمعوسابعنبا فاتجا لوش

 00و ل يذنيعفف # كلل ر 1 ل الاوز

 0 هيما ضرم امل لاق د كنان نع 1 نب تءصو 00 يد ىنادح لاق ير أا ) ن1

 ! نكلو قع ةيفينحلا نأ مع ءأ انأو يتب: ةضرأا هذهو يلح اند دق لوق لعءح هيف تام يذلا هضم

 5 وهو قافأ مل الياق هياع ىعأ هنو كد او لاق دم يف ىنا>ادب كشاا

 ىح ةعاس كععل كيا هلع 2 ةريشنع الو يدش ل لامال تاييدل اذانأ اه #3 كيل اكل

 أ 00 اذانا اهد# كيل مك «لوش وهو قافا مّ ىذت دق ا نه هرضح نم نط

 تح نييلوالا نيترملالثم هيلع ىمتا مث ةعاسدرضح نم ثدحب ىتب هنا مث رصتناف ىوق الو رذتعاف
 منلاب فوة اكدت اذانا اه * امكيبا مكبل#لوش وهو قافاو هناح نم اوسني

 املا ال كل دبع ياو * امح رفغت مهللا رفغتنا

 هضرص ن.ء موقلا سني > الياق ا و يتبها يف اونوكف يتقو ءاح دق لاقف موقلا ىلع ىلا مث
 لوشن اشناَو

 ك0 نأ ىلا: هنأ ىكدتم « !هد لواطت. نآو شيع لك

 الوعولا يعرا لاخلا سْؤَر يف * ىلادب دقام لبق تنك ىثلل

 اللا لل نأ رهدلا ةلوغ * ردحاو كيديعسصن ثوملالمجا
 00000 تاز اذه ريغ ةمآ ةفو يف لق دقو سو هيلع هللا ىلص يبنلاب نمؤي ملو هبحت يضق مث
 نيح تاحلا يبا نب ةيمأ رين يف تءءش لاق تاعل ىذن دما ند 01 يبا مدا نب علا

 برش وه اق تالا ىلاداع مثنِهعلا يصقأ 1 برهو ةشايدح اهنا امو هيلع هللا ىلص يب: لا ثعلب

 تاغ طقس ذأ بفئاطلا دالب ىلا عج رو نيلاهيتبا عدوأ دقو فئاظلاب نالل.غ رمدقىف هل ناوحا عم

 ب رج ربع كة يري سيريا مطب
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 م ةجرت 0-0 ْ .٠

 « هبسنو باتكلا اذه فاؤم ف

 0 ار يقيل دمع نب نيسملا نب يلع جرفلا وبأ وه | ٠

 ديِفَع يأ سدش دبع نب ةيمأ نب صاعل ينَأ نب مكحلا نب ناورم نب دم نب ناورم نب للا ||

 ل دهم ن ناورم هدجو اغلا تاع بحاص يناهصألا بناكلا يومأألا يثرقلا فانم |[ ا

 امفنصم دارئاق ائلدأ نانعأ نم ناك افلا يدادق لضخ الا ٍناهصأ وهو ةيهآأ. ضن ءاناخ 2 3

 لاق ريسلاو باسن لاو سانلا مايأب ًالاع ناكو مهدادعت لوطي ءاملعلا نم 2 ماع نع ىود [|
 0 رعشلا نم ظفحم .ناك ناهد الا جرفلا وبأ مهاندهاش نيذلا نيعيشتملا نمو يخوتتلا ||

 نم كلذ نود ظفحوا لكم كرب نجل ١ ملام بسنلاو ةدئسملا ثيداحألاو راثآلاو رابخألاو |[ م

 مع لثم ا اثيش ةمدانملا ةلآ نمو يزاغملاو ريلاو تافارلاو وحنلاو ةغلا اهنم رخأ مولع

 ءاملعلا ناقتا عمجب رعش هلو كلذ ريغو ةيرشألاو موحنلاو بطلا نم فتنو ةرطببلاو حراوجلا |

 هنأ ىلع قافتالا عقو يذلا يناغألا باتك اهنم ةحلمتسملا تافئصملا هلو ءارعفلاو ءافرظلا نإ "0

 لأ اسعاف نادمح نب ةلودلا فيس ىلا هلو ةئس نيسمح يف هعمح هنا لاَش هلثم هبا يف لمعي / ّ

 لمح بحصتس هنالقمو هرافسأ ف ناك هنأ دابع نب بحاصلا ن 6 * هيلا رذتعاو راندا 0

 بحصتسي كلذ دعب نكي مل يناغألا باتكه يلا لصو املف اهعلاطيل بدآلا 0 نم المح نيثالث 1
 ةوعد باتكو تارايدلا باتكو ىعاوشلا ءامالا باتكو نامقلا باتك ايمو اهنع هي ءاتتنسا ٠0٠

 تاناخلا باتكو نييبلاطلا لئاقمو ىمربلا ةظحجس رابتسأ باتكو يناغألا درت باكو ٠
 اهريسو كاذ موي سادن ألا كولم ةبمأ يتبل اهفتص بنتك سلدن الا دالبب هل لصحو كيرلا ا

 فللأ برعلا مايأ تاتكو نمش دبع يب تسل تاق كلذ نشأ عمم رس مهيل 3
 باتكو سسدنلا ةرهجج باتكو اهبلاثمو برعلا رام يف فاصتنالاو ليدعتلا باتكو واهلا

 نامِلَعلا باَتكو بالك ب كسنو ىلا است تاكوكل اهلا سن تاتكو نانيش ين بنا|

 هلوق كلذ نش حتادم هي هش هلو ياهملا ريزولا ىلا ع ناكو كالذ ريغو نيينغملا [ 0

 انم امو نمو ىنع امو ناعأ #« هلل نيدأل اضحتا الو 0

 انيصخأف نيب دحب هادن اندرو * انشارف نيرتقم هيلع اندرو

 ةمور رسل نم هءاح دولومي هئنيي ةديصق نم هلو[

 رحقم ليل حج قرشا ردبلاك © اكرام كانأ دولوع 3

 رفسم لإ تانب نم ناصح ١ # هب تءاح ةداعس تقول دعس

 رصيقو هانم بلهمللا نيب # العلا فرش ينورذ يف حدشم

 ” ا

 00 يوي بج ييييسسإإيييييِشبسس

 0س يي || ]© ظجٍِط!ِط|]؟]؟آ]؟]آ#ظ#آ]آ|؟لللللل2222232ااااااااا 0 << 6 م
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 لاقف تارتلا وهو ككشكلا كني ةيمآ لاقف ةنكن مف رصقلا قلق ت لعل
 تلقفتم كدس يذلا ساكلا تب رشاذإ كنا لوقي لاق لوقبام هباحصأ

 هبا لاف كلذ وجمل لاك يرحل ف نسلم تكتكلا كل.

 ريثتسف رصقلا د ةلبزملا هذهىلع عمي هنأ ميزلاق لوقيام .

 بارغلاعقوف كلذو< تاقق توميف هباجشيف هعاتببف امظع
 ةيما رسكتاف تاف هب اجشف مظعلا رانأف ةلبزملا ىلع

 هباحصاهللاقفهن ول ريغتو هدب نم ساكلا عض 5

 ذاظأن ناك و اذه لثع اضع اع 5

 ىفلاف ساكلا ب رش تح هلاءاوحلأف
 مث قافا مّ هيلع يماو قش
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 كلام نب ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ور< نب )١( مارح نب رذنملا نإ تبان نب ناس> وه
 ورم نب ءاقنعلا وهو ةسءاع نب ةنراح نب جرزأا نب ورمع نب ةيلعث نب هللا مت مشو راحالا نبا

 نب فيرطغلا ةنراح نت ءاملا ءام نب ماع نب ءاهضص وه ورمتحو هقنع لوطل ءاقنعلا يحس اعإو

 ثوغلانب دودمت ءارذ لوو ىرذ وهو د زآلا قوام ندل ولمملا ةيلعت نب قب رطبلا سيقلا يرسمأ

 يريبزلا ب عصم لاق * ناطحق نب برعينب ىحيشي نب.ايس نب نالبك نإ ديو نب كلا نع كس نا
 راحنلا نب كلام نب ورمت نب يدع ون لاق همع ريهز نب دمحأ نع ىلع نب ن د

 كيال نلس ( * ) مأو 35 اوناك اهلاو نيقلإ نم أم يو أ ةلاعمو. ةلاثم يب نومسإ

 ةدعاس نب جرزألانب ةملعا نب ديز نب دوديع نب ناذول نب سيق نبدلا+ ةنبا ةعب رفلا رذنملا نبا

 )١(. ْآ موك قد يف ةتس نودع مساق ناسح لا ءارعشلا يف اوناك موق 0 لماكلا يفو ّ

 يدادغلا لاقو ( ؟ ) ها مار> نب رذنملانب تبان نب ناسحنب نة رلا دبع نب ديعس مهو ىعاش

 لآ كلو حرزلا ن نم نتحدتب ةعير قانا يني همأو يضرلا دهاوش حرش ق 0000
 ا 0 لا كر ل بلا ةعرا رم كامبل
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 تبان نب ناسح لوقي كلذ يفو تاللا مت راحالامسأ نا ليقو جرزحلا نب : ظ

 تا ذم هللا متت نبال امأ * اهلاو سانلا دشنت دارضض مأو 1

 مج وا هللا ىلد هللأ كوبر د ايو همأ 9 باطملا دبع نب راما ين

 ة 1 تاللا 1-1 عانت ورك نأ : ةفلا نك تا دامت نال :

 نب ردعلا دجا نكو دما لسا رشا« 1: و 0 ,نض وخر(

 نيسحلا ( ينربخأ ) مالسالا يف نيتسو ةياهاجلا قف نام ةنم نيرشعو 2 0 نيرا

 ناسح شاعو ةنس نيو 0 رذالا نتبان شاع لاق ةدبع نأ ن نع نع دا ن يحب نا |

 لاق ريهز نب نخل اننا كاف ىلذ نب ندا 4 ىريحام كلذ قةحن يو ةنام |

 نءمهاربا نب اد نعد نب مهاربا نع نيسح نب دم ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا ينادح َ

 نيدس عبس نبا ةعفب مالغل يلا لاق تبان نن ناسح نع ةرادز نب ديس نب نول ف

 لاق كلام كليو اولاق هيلا اوعمتحا املف دوه رمشعماب ةادغ تاذ خرصا برثب ىدومب اذا نا ءاأ

 ةدم لع لذ اذهف هب نمؤإ مو يدوولا 5 3 * لاق ةلدلا هده ف هب دلو ىذلا "6

 يبلاونينس نامت ذئموي هلو ملسو هيلع هللا نه الا دلو ةلل كردا هنأ رك ذ هلال ةلهاجلا

 3و نا و ةنيدملا مدقف ة ةنسا 2 2 ا 2 ماتو هلع قرعرأ هلو ثعحب مس هللا صا :

 انتد> لاق اق يلع نب نحل ( ىنربخأ ) أ ذئنيحو ةنس نوةدو يدحإ و هنسأ لوتس رك ذام ىلع | 3 ١

 دانزلا ىلأ نبا ىنثدح لاق هللا دعت نب نةرلا 32 نع راكب نإ ريبزلا انئدح لاق ريهز نب دحأ |

 نيسحلا يف ريخأ لاق مالثن الا ف ن2 راهاكلا ىف نيتس ة هش امو 0 نادل را 1

 نع مع تدو نع ديز نب دامح نع برح نب ناماس ثدح لاق ريهز نب دمحأ ينربخأ لاق

 نجا« يركأ ) ةنع نيب اطدس دق ةيصان هلو تبات نب ناسح أر لاق را نب ناماس

 1 تملا ناك > ناك لآ هدا ىلفو د ىلع ينثدح لاق ىزه وار را دبع

 نوك الدان ادح ١ تب نحرلادعهنبا هل لاقف هت ران ضع الو ءا ا 0 را
 د عمت ماا لاق ديرد نأ نيسحلا نب د ارشاد ىيقواودسأ د

 سو هيلع هللا ىلص يبا سعاشو ةياهاجلا يف راصأ ألا عاش ناك ثالثب ءارسشلا ناسح لشن 0

 رعشأ ناس نأ ىلع برعا ع ةدع ونا لاق ف مالسالا يف اهلك ن علا سعاشو ةويلا ف[

 يف نع هش نب رم انثدح لاق يرهورا زيز» || دنع نإ. دج اَضرأ كاذب (انربأ) ردلا لهآ |

 دال فيش مث سيلا د .ع مث بث 0 ذل لحأ ردا نأ لع برملا تأ ل

 يرهرذ ا كادع يدعو ىااوملا رمد ن ني سح ( قرخا) تا تا 1 نهأ ردا ا

 نع رحم !:ةدح لاق دايز نب دحاولا دع اثدح لاق نافع انئدح لاق ةبش نب رمح انئدح الاق |

1 

 1 هلل ةارعتلا لاق ةربره 1 مف رش : ىلا اس ءاح لاق تسلا نب دعس نع يرهزلا || 1

 ع

 س وماق ها ةاك الا اذ بقايروو تدادخ مه مأس آلا انأ أ ينكو ََ )١(



0 
1 ١ 1 3 

  1ا

 ١غ

 3 ىلا ةريهوبأ لاق سدقلا حورب هديأ مولا لاق مث ينع بجأ لوي سو هيلع هللا ىلح هللا وسر
 نب بهوانثدح لاق ةيش نب رمت انثدح الاق زيزعلا دنع نب داو رضا نب بييح ( ينريخا ) 2

 ان”دحلاق ةفيلخ نب ةذوه هانثدح هديز وبا لاق نيريس نب د تعمس لاق يبا انثدح لاق ريرح

 كو نه طهر ةنالث لجو هيلع هللا ىلد هلل' لوسر وحب ناك لاق نارا نإ دمحم نع تف وع

 ْ ىلعل لئاق لاقف يصاعأا نب ورع و:لاطملا دبع نب ثرحلا نب نايفس وباو يرعبزلا نب هللأ دنع

 ل ذأ نإ 2 1 يحر لشلاقف انوع دق نيذلا موقلا انع جهأ ةيلع هللا ناوضر بلاط ينأ نبا
 .موقلا ءالؤعانع وجي ىكك ىلعل نذا للا لوسراي لجر لاقف تاعف سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 أورصن نيذلا موقلا عاام راصن الل لاق ع كلذ هع ننلوا كاته ىسنل لاق اوم دك نيذلا

 دخحاو اانا ا 0 ناس>لاَقف مهنسلاب هورمصت ل مهحوامإ 2 هيلع هللا ىلد هللأ لوسر

 ش 3 لاقف ممم اأو مث وحسم فك لاقف ءاعنصو ي رص ناب لوقم هب قرتحلام هللاو لاقو ةنانسنإ فرطب

 00| 010 | 7 رامالا نم ةنالث ودرب ناكف لاق نيجملا نم ةرءشلا لست اك مهم كلدأ ينإ
 مايالا و عئاقولاب مهوق لثع مهماضراخإ بمكو ناسح ناكف ةحاور نب هلل دبعو كلام نب بعكو ظ

 دشا نامزلا كلذ يف ناكف لاق رفكلاب مهريعي ةحاور نب هللا ديع ناكو بلاثملاب مهنا ريعيو رئاملاو
 السالا أو,ةفواوءاسا املف ةحاور نب لوق مهلع ل وقتل 1810 ناتح لوا ىلع كوقلا
 ياوملا رصن نب بيبحو ززعلا دبع نب دحا ( انريخا ) ةحاور نبا لوق مهماع لوقلا دشا ناك

 لاق هف ىل نا دازملا هب تيرفل تش ول هللا لوسراي لّقف دوسا هل اناسل جرخاو هيف 00 ظ

 نا ا بهذا ظ
 0 ا

 0000| لآل 1 1 اك رلأ نآح ماث لق برح نب كاع انندح لاق ةريص يأ نب دلاخ وهو

 برد كَ كاك نعءو بزاع ند ءاربلا نع يدا 0 متاح ثيدحلا اذهب ا و نبا 3

 0 مكاح ا لاق مداع 3 ىلع انثدحو دز ونا لاق اء. ع ما اهدحا نع وها كح أنا '

 ع ع أ

| 

 00 ]| هبلعأف ركب بأ ينأاف كنم موقلا باسنإب رعأ هناف ركب ات أف ناسحاي لاق نيبحعلا نم رعشلا لسا اك ظ
 م-و هيلع هللا ىلص هللا لودر لاقام :

 ءازهلا كاذ يف هللا دنعو * هنع تيحاف ادمحم توم

 ظ

 ا
 ا

 3ك يريشتقلا سنوي 3 0 لاق ىمهاأ تاييح 01 0 هللا د.عان”دح لاق ةمش كب 2 م الا

 ظ كنم هئاسال هللاو لاق هنم 0 وهو فكو ناسداي لاقف دازملا هب ترفل تئش ول هللا لوسراب

 لاف ةنالف رك ذاو ةنالف نع فك لاذ

 ءاقو مكلم دن ضرعأ ع ىخذرعو هدلاوو ينا ناف

 00 ا رفا أ نك هل تلو هوما

 نم 1 يو هن اسأب برك ناكو هيلع نيب اطددس ةءصاب هل تلو يدادغلا كافر(



 انئدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ريهز نب دمحأ انئدح لاق لاق ىلع نب نسملا ( ينوب أد
 ناسح نعش نست تدشنأ ال لاق دابزلا يبأ نب نمحرلا ديع نع ىهطألا نك ناماس ّس دج ْ

 نب بوقعل ن ىحي نب ده ينثدحو ريبزالاق « ةفاسق نأ نإ هنع باغام مشلا اذ ه نإ تاقأ »8

 هنآ | وملح اوت 00 ملو ناسح رعش 4 غاب االاق نالحعلا ين يفب ن*لحر نع 3 َّ قد ا

 انئدح لاق ىلعن, نسملا ينئدحو ريزا 0 رعشلا ركب نأ لاق دقل نولوذ هوت د
 نب دمع نب دلاخ نعد نع ةلاضف:نب دج ناك لاق راك نب را لاقريهز نإ دج +

 نانا ا 7: © يبن لاق ساشا نب نفت نيا دلو ل نع هيبأأ ن نع ةلاضن | .

 ديدشو تلاد | مش كلذ يف لاقو شرق يرتشمو راصتالا ةميشتام ماكس ا 3 8

 يموسلا عرع 0 تق 8 دبع ةئيدملا مدقف منا م ءاح اع ةم اهاحلا 0 ًّ 3 دتو نااغضاا | 1

 ل لَسَر ا < هل الاقو شح نب رج ينأ ىلع الزرو يبراحلا مىروفلا باطخا نب رارضخو |

 .اولاابأاي هللاقف هءاحبف هيلا لسراف انإلاقو هل الق ام ان دشتي و هدشنتف كنا 0 ١ تبان نب نات 7

 0 لاقف امول.تلقو كل الاتام امهعويزو كانحشي نأ اءاح كد را د وىرعبزلا نباكاوخنآ نانه
 نالنحإ دوار وتل د الو يف لمتحيب ناك كرعش نإ ديلولا بأي من رازيشو ١
 راصف راف ف ةجأ هادقناف ائدتبا لاق نك 0 الاق أدبأ ا أ ناشح“ لاق انعمساو كعمسن 0

 باطخلانب رع ىلع لخد ىت> ناسح جرش ةكم نا ديري امهتاحار ىلع ايوتسا مث ب اضع ل را

 لاقو اهدرب نم 1 هللا ءاش نإ ىدب كنع اهذب نأ رع هل لاف هتصتو اءيصق هلع صقف

 5 ةحاص ل كارم حر ءاحورلاب اناك املف اح رخو ىلع اهددراف ةب الا امهكردت ملول رمت هلأ

 الع هريص ةلقو نانحت فرعا مالسالا نع هبذو رمت فرعا انآ يرهزلا نبي هل لاقف ||

 ةكع الا اءوقحات ل نأ هلوسرل لاقو انراثآ ىن لسراف الحف ا. هلأ اكشو ءاح دق ه. ىفآكد 0 +

 هّنَم لبسأ ءاحورلا نم عوجر لاف تننظ ىذلان اك ناناماكماس أو ءاعلا 0 و اع اهددراف

 ناقد كاي من ىرعبزلا نبالاقف ىضملاءارو نم نحو بحب ىذلا كلذف ينظ ًاطتاتاواما د 7 3

 ةعاجيىفرمعو ناسي ا.طاعدفهيلا اهدرف رمي ٍكوسراهافاو يت>رئاطلا رذ الاناك امءاحورااب 0 0

 لاق امم غرف تح اهدشن افنان تلق عاهد ناضل ل لاقف !سوهيلع هللا ىلص هللا لوسرباخلأ ندا

 يأ رو الملا يف ا.متدشنأو ءالخلاىف لا لاق م لاقت غر 31 رمع هل لاَقف بو 3

 نييلسملا نيم نك اعداو 15 نأ 2 3 تنك دق ينإ هريدح نالاكو انريدناف مشرد ءامقأف اتش ا] 3

 اونودف هب اوظفتحاو هورتكاف اوبأ ذإ امأف مكتيب امفحيبقلاتبو مكع نغاضتل امفد 0 ا
 د ا هالب تفاخ اذااهدنع هددحتا ك0 هك ًاف دم نبدالخ لاق مه دنع كلذ 0

 تعمس لاقديز نب ,نارمج انثدح لاقوسم نب نافع انثد> لاق ةيس 8 , راس دح لاق زيزءلا دنع تا 0

 (.لاقفدف دارو هرك ذ اًتمدق امم هرك دام 0 12 لامس ىنأو نا ةصق يف لاق قحسأ نأ
 ٠ هيف نا

 ديعلا كدلاوو موز تدب وُ د مشاه لا ند دجملا ماس نو



 دج لا كزئاجت قا وماركح * مك“ هز هانا تدلك نمو

 دهحلا غاب اذا بوله ءارهسو * 1 1 ا ناو ٠

 درفلاحدقلا كارلا فاذ ط ناك مشاه لآ قسط نيش تن 1

 امف لاق ليث ا ناحل امو ىلاغو شاسلا: لاف
 ديز هلئروي سانيحد» نكلو #* هما نياك الو ساي تبساو

 انثدح لاق ةيواعم نب ناورم انثدحلاق يبنمقلا انثدح لاق ةبش نب رمع انثدحلق ا
 هيلعهللا ىلد يب ا يدم قدا 3 0 مال لاا هيلعلي ريح نأ لقتدير قع نع ىحاسا| سايإ

 لماع نب كيعس 1 لاق روستم ناد ارح لاق رمج انثدح لآقدحأ ) انريخأ ( 09 نيعيسإ و

 نب هللا دبع ترمأ لاق 0 هللا ىد هللا لاوامرز 0 ان لاق ا نب ةيريوح ينثدح لاق

 ينتشأو ينشف تباننب نايا ترحاو نا لاَقف كلام نب به ت 5 نسحاو لاَقف ةخ أوز

 0 بهو نيا انثد> لاق يع نإ رمح ندد لآ رع اثدح لاق دحأ ( 0 0(

 تلاق:ةثثاع نع لعوأ نب دانشب ىلعيو ناك نب ناو سدع لاله يبأ نب ديعم نع ثرألا نءا

 كدي ْؤيَلاْرِب السدقلا حودنا ىعاشلات ب ان نب ناس لوش مو ةياع هللا ىلص هللا لوسرتعمس

 رم انثدح لاقدمحا ( انريخا 11و هب هيلع هللا ىلدهللا لوسر نعو لجو نعمللا نع(١)تحفاك ام

 ةلد ممسو هبا هيلع هللا ىلك ي لا لاق لاق دمت نب فوع انثدح لاق ةفيلخ نب ةذوه انثدح لاق

 || لعحف 00 لاق كدشو هللا لوسراي كلل ناسح لاف تناك نب ناكبح نبا رفس يفاوهو

 ظ هتلحار قئاس وهو هيلا عمتس لع عمتسيو سو هياع هللا لص ىلا هيلا ىفصيو دشني

 اذها ي- هو هلع هللأ ىلد يب كل هديقل نم 7 5 كرولا خرم 0 ا نك

 ظ امر كا لانا مياع وأ انندح كل رادع لاق دحأ ( انربخأ ) لب :اا عقو نم مهلع دشأ

 00 تبا ل نايك ع 1 ا نب د2 قدح لاق لهدم ينأ ندايز نر لاق جرح نبا

 نم هيف كيلا دق ناسح لاذ ر< هرهناف 0 هيلع هللا ل أ لوسر , ده يف دشني وهو

 7 كتم مهارب انة لاق يلابطلا دواد 1 [ ن2 ل د 0 0 قاطناف تل ريخ وه

 هللا ىلد هللال وسر دحسم يف دشتي وهو ناس> ىلع ره رمت 3 كلل نإ داعم رك ئىرهرلا ن

 000 || اتدح لاق دمحا ( انريخأ ) سو هيلع هللاىلص يبنلا ديري هنا تءاعوهيف دازو هلثه ر 0 ا ةناع

 ظ رمع نا راسي نب مم نع ىتيرفالا نع دي دولا نتعاجش اندح لاق ملاح نيد انندخ لاق ربع
 ءاغ 0 ءاعراكاقو هند ا سو هيلع هللا لصاللا لوسر دحسم يفرعشلا دشني وهوناس سم

 ' || كن ريخ وه نم دجسلا اذه يف دشنأ تنك يفا متل لاوف رمعاي كنع انعد ناسح لاقف ريعبلا
 ا نب زيزعلا ديعو ءالعلا بات 2 يئربطلا رير> نيد ( انيدح ) رع هقدصف يلع ريغي الق

 3 لاق ىموم نب دمحخ و انمدح كنار فرو زلا اهد> اولاق مهريغ ةعامحو 7 ا

 ةياهملا نم هأ هانعع وهو تخاف رو ه> ولاءاقلت ةعفادملاوةبراذملا ةشاكملا . (6)

 |0709 1 121212121210 0 ا 010121050505052 2 0 52 0[ 02 0 0 0 0 و و عع



 ار للي ا د و خم لج
1 0 : 

. 5 0 

000 

 ٍِ ثنوعمسل 7 ال نينذآ ريغ ا ا 0 لاَتف 1 مهعم س 0 نوءحسل 1 0 ريع 930 ا

 هيلع لزحو هاما نسحيف سو هي هيلع 0 هللا لودسرل صض رع ناك دقاف ة ةعل رفلا نا روش نم | 0

 ناسح لاقف ىش هنع لغتشي الو |
- 

 لدعي لءفلا لوقلاو هيراوح * هيد_هو يلا دهع ىلع ماقأ

 لدعا قألاو قا ىلوىلاوي * هٌرطو هحاه» ىلع ماقأ

 لححم موب ناكام اذا لوصي *يذلالطللاور وهثملنسرافلاوه

 لقري تول كاز قاس ضيا *اهشح برحلااوقاس نعتفشكا ذا
 لحرف ا نمو *

 لثؤءدحم مالسالاةرصن نمو # ةببرق ينرقهللأ لوسر نمد

 لزجييف يطعب هللاو فطصملا نع #* هفيس ريب زلا بذةيرك مكف
 لب ذيمادامرهدلا نوكيسبلو # هلبق ناك الو مهف هلثم اف

 597 هيف ص تناك اع دا

 ع 0

 لضفا ةيمشاملا نبا كالمفو * رشاعم لاعف نم ريخ كؤانت

 نع ليخف نأ ا لاق ىلعألا درع نس لصف 0 لاق يبحعلا ىدسع نب 3 ) 0 (

 0 ىلع يتلا لاق اريخت اوان 1 ميظدب هللا دوو بارد كا يبعشلا نع دلاجم 2
 ا 2 ع لاقو هللا لوسرا انأ بدك لاتف نيما ضاع نى مس سرو هلع

 | ع مهلع كتيعيس هناق ا مه لاف هللا لودسراب | و نب نامح لاقو هللا لوسراب

 انثل_> لاق دواد وبا ان”دح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ندحرلا دنع نبدحأ ) 7-5 ) سدقلا

 اولاَةف ناسح ء احف سابع 51 دنع ان 5 لاق ريدج نب ديعس ن ء قدما يأ ن نع ةيوانم نا جدخ

 هدبو هناسلب م هيلع هللأ ىلص هللا :لوسو رصن.دق) ندعلب 00 سابع نبا لاقث نال ءاح دق

 قا 6 لاق ةيواعم نب 0 0 لاق راكب أ نّح اند لاق ديلان 0 هيلندح

 نإ لاق ع || ٠ نه 0 نيعالا ءاح دوق لاق سابع نبا ىلإ لحر ءاح لاق 0 ب كايعس ا :

 لن ) ا ( هةسفقنو هلا م هياع هلل ىلص هللا لوسر دهاح دا نيعاب وهام سابع 0 ٠

 دات زلا يأ 0 نم رلا دنع م اللاو ناكعتلا 5 رع ور< 0 هللأ كيع م لاق ر م 06 ب

 م هلع هللا ىلص ينأا عضو مك يف نب دقو مدق اك تلاق هدرا نع ا نع رع نءماشع 5

 هيلع هللا ىلص هس نع ع هاك ام سدقلا 63ر2 كاد ع هللا أ لاقو هيلع هسأاد 1 0 ناسا :

 ([ر2ا هند كلذ نآل انه هماع ء ىلعدب ان ا ار 21 اره دو ونا عدل اذكه سو 5

 نع كاحولا ٠ نب رَ 0 لاق ريد رز كا 6 لاو ريهز 0 ا 0 مدح لاق ىلع كا نسحلا هبا ع

 عرقألا موق 2 نونا 2 لوعيس مهو مث يفب 0 و هيلع هللأ 0 يبلا ىلع مدق لاق 1 ,

 قلاطناو منهل نب ور#و مداع نإ -سدقو بحاح ن نإ دراطعو ردب ن , ناقربزلاو سراح نبأ ١



 لاع توصب اودانف تارحملا دع اوفتوف دحسملا اول>دف ةئيدملا اومدقف نصح نب ةئيع موعم

 ىلدهللأ لوسر مهلا جرا ان 8 و ان سعاشن انئح دقو ُُك رخافنل انئح دقؤ دياب ا || جرخذا فاح

 لاف نيشا يعذ ناو نيزا يحدم نا هللاو لاقف م نب عرق الا ماقف ساد لع و هيلع هللا

 - بس و هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاف 0 6 5 نإ اولاقف هللأ كلذ مسخ هيلع هللا 00

 انييطخو انعاش 00 اولقف مالا || هيأع مهارإ قب قدعسا ار , بوقعا ن ١ به سوي م ا

 لاَقف بحاح نب دراطع ماَقف سانا 4م سادحو ساد سو هءاع هللا ىل-دك هللا 0 0

 الاوما انان او قرشملا لها نعا اناءحو اكولم انام> ىذلا هلدا وهو انيلع لضفلا هليذلا هلل دا

 ددعي و نرخ نم 0 يي وذو سانا سور 6 با 0 سس لاق رسل ور أمف لش ا

 اق كرد او هنااا وح مف ا نم يان كلو انك ١ ادت راو ان ددعام لكم

 ,كاقف :نمامش نب نسلق نب تبان ماقف سادح 6 0 نع ناد | نه 3 ايلاوق "ند 1 لوشب اونأف

 0 0 مو هملعو 4س ُ مع رع نيف 0 هاذ ا تاوكسلا ىدلا هل هلل دا

 مهد 0 همن مغر 51 0 ان هماخ نك« ينكح نا هنردق ند -ناكف هل هردكو لدا 5 ند

 كد اعدم نيملاعلا ن ل هللا ة ةريخ ناكو هةلخ ىلع هنع .|و ًياقتك هب 6 0 ف و منسحأو 0

 ا ان سانا م 1 كو رحاب اا هر 2و وف ند هباحاف ناحعالا ىلإ 00 ه.اع هللا ىلد هللا

 1 0-2 هلع هللا ىلد هللا كاوسر عما ن م لوأ نك الامؤ سانا 00 0 سائلا كيا

 سانلا لتاش هلوسر راو للا ا نحف ر 0 رجلا ى ساو توذلا نو

 هللاب رهف نءو 54- ا 0و هللاب ن ا ونمؤا ى م

 تانئمؤااو نيئمؤحال هللا 0 ا ده يل وق لوقأ 0 1 .اع هداهح ناكو هلل ايف هأن دهاح هلوسرو

 : لاف ناقربزلا ماقف

 0 ان 0 0 0 اذا د ةعراقم اهانز> مراكملا كلت

 عبتي زملا لضفو باها دنع * مهلك ءاحألا نم اندعن دق ك
 ل 1 دلستلا : اذا قازاقل < اتراك يف طبعا وكلا رجتو
 عرفلا روظي مل اذإ طيبعلا نه * اولك اام لحلا دنع معطل نيو

 عت 7 0 دوا 0 #* مارس نما ساسآلا رمد و

 كا لاف هس نك 0 ءادعؤ 2 نب ناسح ىلا مدل هلع هللا ىلد هللا لوسر لسراف

 عبط سال 42 اون لو * مموخاو روت ند تئاوذلا نإ

 وعش موءايشاىف عفنلا اواواحوا *# ,مهودع اورض اوبراح اذا موق

 عدبلا اهرش رع قئالخا نأ © ةيدح ريد مهنم كلت ةيحد



 اراب ير و
 و1 و ا د لا اود

0 1 : 0 

 (ذ) 0

 3 مقتبس يندال قيس لكف * مهدعب ن وقابس سانلا يف ناكنا

 عم طممءىرزي و نوعمطي ال * موفع يجولا يف تت ةفعأ

 اوهدتاهرافظا نم تاعزاااذا د« ةلطلكيو ودس درا 0
 عز>حالوروذ الئاوقعأ ناو * مهودع أو | ولات اذا نيوح رش

 عذف ”اهفانزأ يف همي دونا < تكس ترن ىغولا يف مهناك
 اوعنم ىذلا مالا كه نكالف 0 0 من٠ ذِح

 علسلاو باصلا هياع ضاخ امم * معو وادع كرا مهبرح يف ناف

 عيشلاو ءاوهالا تقرفت اذا * مهدئاق للا لوسر موقب مركأ
 عنص كئاح ناسل دارا امف '* هرزاؤي بلق يحدم مه ىدها

 اوع.سوالوقلاد> سانلادج نأ * مهلك ءايحالا ل مهعاو

 لاَقف بحاح نب دراطع ما هو

 مساوملا راضتحاتقو اوء.تحااذا * ائاضف ساللا ل مك كان 1

 مرادك زاحألاضرايف سدا ناو *# نطو.م ل 6 يف سانا عور ذل :

 لاو تل ن ناصح مق[ 1

 متارو نعم نم تفنأ عر لع ل هلاضع نبا ل 0
 مئاظعلا لامحاو كولملا ءاحو *« ىدتااودوعلا ددولا الادحلا له

 1 .طاطو اننعاشت 0 ل هلعأ اع هللاو هل رول لحل 016 3 هللاو 0 0 عركلا لاذ لاق أ

 كيس هنأ موللا لاَقف هدازف يندز لاقف ل دما قع ا نم عفرا مع ةوضالو ل | أ |

 اول ا موقلا نإ م " نواةءبال زكا تا رححجلا 1 م كنوداب نذلا نإ مق تلك هينرلا

 كا جورألا أود ١ ا 2 ” نيدلا ف نووةفسيو نأ ملا نوءاعتب م هيلع هللا ىلص ى دا دنع رو

 5 ور ناكو د 0 مكنم قبامألاقو مهاكو 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهاطعأف م35 1

 مالع 00 ا قرب ! 4 حام 1 ةطهر نم وهو مصاع نب 3 لاَقف يك فال

 لاق ص ا 2 غابف مهاطعأ 8 لع م هئاَغ هللا ىلد هللا لوسر ءاطعأت م ف نك | ثيدح |

 سيقل مهالا طر ور#4 لاف سبأ

 بص ملوقدصت فل وسرلادنع * يندتشت ءام 0 نشراكلفم تللظ

 برعال ءاضغبلا كلمت ال مورلاو * مكلصأ مورلا ناف اود
 كلا رذؤم #3 ا دوع ادد ناف

 نوحاسلاو مةريخلا ؟راد # ادنعا ومتنك يعافد الون لاقف |
 يك و يدع لاو كا ان الاق رصن نب بييحو زيزعلا دبع ني دحأ (انربخأ ١)

1 

2 

 ند دي لا لاق تان نان يمبتلا نايح أ نع ديعسس نب ىي َنَء مدقم' ناأإ

 يل تما ب نانح لاق اولاق مهاربا 0 كعس 0 رعدس# ا لاق ريبزلا نب هللأ ديع ب دمحم

 00 يال



 تس وص مسوديلع هللا ىلع
 لعنمتاوءساقوفيذلال وسر 1 كا ا هللأ نذاب تدهش

 # لدف مهف للانيدب موقي * هنولذمي ذا فاقحالا اخأ نأو
 #2 قفاه هيد: يف كم هل * امالكح 2 انو

 حاتم نع نم رع 000 كالوعر تنم 3 د وهلا ىداعيذلا نأو

 لزم ريا نم لف امنود نمو * ةلك نطب نم عزملاب يذلا نأو

 هنلا لد: ى هلا لاق هريغو سنو 00- رعبا لوأ لبق فيقخ دعم تاسالا هدا يف قع

 ينادح لاَ برد> نب ريهز ان”دح لاق رمع انثدح لاق ا ) 1 ) كبف دهشأ |نأ لو لع

 انثادح لاق ىلحعلا 00 نا دحأا+ ينربخأو قورسم نع يحضلا يأ نع ب نعمالا نع: رارح

 لع تلح د لاك قورسم نع يحضلا يبأ ا نع ريرجإ ام لاق عكو 1

 لوقي وهو هل 5 نري وهو 00 اهدنعو ةشئاع

 ْ لفاوغلا مول نمي غحبصتو * ةبيرب نزتام ناصح نازر

 يذلاو لجو نع هللا لاق دقو اذه كيلع ندا ا تقف كلذك تسل نأ نكل ةقئاع تلاقف
 نب تما نر ( 00 بهذ دق مظع باذع يف هارب 0 تاق مظع تاذع هل مم 00

 0 :ةدح لاق سي وأ بأ نب | ان'دح لاق يضاقلا قحسا ن 0 لدا ادع لاق عكو فلخ

 200 لالا نع اع يف لأ نب كلام نب عيبرلا ن نع ًاعيمج يناثدح كلام نب 0 0

 ذأ هيلع امهعفر دق عراف ىلا هلخز دنع عحطخم نابسح و. تبان نب ناجح دنع سولج ن .

 ةعاسلا ترم ةتحاف ناسح لاقف وه امو هللاو ال اناق كلام لاق ةعاسلا مك سمام مح ا كك

 لاق يه امو الق لاق ينات> رك لاق 2 :ةمديصف عراف نيب و ينإب

 أوعمسلو م 0 اهل اوخداف #١ هج 5 اودغ كا

 نع ديع نب تدلل انندح 7 عيكو ان ربخأ) نيفص د كلا ١ احسن ورع أ نب كلام لاق

 اياك ا الا تأ نإ ناجح انه لاق يربشلا ءزح نب ءالعلا نع ةدع يبأ.نع لظنحلا
 رق و وردا

 مدعم حب حش هب 10 #3 ةلع لكب اه رفاح ل

 مدقي ن 530 مخزرو دبع * ا 2” نم 0

 ثع! نم لاقف مهرد نيالا ةسم هيلا ثعف كوقيام عمسل هنم اسرق سلاح ةيعش نب ةريغملاو لاق

 لاق زيزءلا دنع نب د 6 ماقو ةالوعاَو ا تا عمس ة.هش نب ةريغملا لاق اذهب

 ىلص يللا يلا ةنراح 00 ف وع نب تاركا ءاح لآق يمصالا ينثدح لاق ةيش نب رمح انثدح

 يف بدلا ناكو لاق هرم هرعشب رحبلا جرم ولف ناسح رعش نم 2 نانو و هيلع هللا

 نب نسحلا هب ا مالا ن ء ةمش نب رع نع زيزملا دنع ن دحام ينربخأ ايف كلذ

 ةقوع نب ث ثا نأ بعض ي 2 ينثدح لاق ريبزلا ان”دح لاق ريهز نب 0 لاق ىل



55 
1 

 ١ ءا 4

 هعد لسرأف راح هل انأو كنيد ىلا وعدب نم يم ثحبأ لاق مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يأ | 3

 املف هل يعدف ناسح ىل اوعدأ لاقف ههب>و يف ذك سوي ال مالسلا هيلع ناكو مو هل - ع

 ىلد هللا لوسر ىلع 0 مدقق عرافالا اولتةف هنريسشنع تر تردغق راصنالا ن٠ الخر ا

 هدقلا 0 كك 7 5

 ردع : اد_ ناف مكنم نب هراح ةمدب ردخغل ند راحاب

 ريخسلال ودا ف 3 ردعلاو 3 5 7 م 0 | اوردغت نا 1

 2 _ٍسوو هيلع هللا 0 : ل يدأ او راسا هيد كا 0 و دة 1 هتك ا ا لاقف

 ه> ص ورعشل ر بلا 00 ولف هرم ن م كب ا نأ دهشاب لاقو رافال هيد 0 أ ردع نيعبس ا 1 5

 لاق ودملا نأ مهار .| ينثدح لاق. ةييشتن رد اند لق زيزالا دس ع نب دحأ ( انريخأ )|

 ةمطا يلا نسا ا نإ نا ناك لاق دلك نب فاعلا اريج لاو بهو 0 هللأ كيع ا

 قا ءةرك ئرب وهو اهوي.لاتك هلع نواح اطاب َ مل عضيو هل باحأ هعم ساجنو |

 نوماسف بر ا ند 0 هيلع هللا 0 9 ىلآ

 دما ةضي تما هند رذ و»*ا ورك دقواورح ده رجالطا 2
 إ
 ن١ نب نآأوفص لاَ 5 راه طاسلا بادكاب ل ن“ لاف مو 4. اع هللا ىلد هللا لوسر كلذ غابق |

 00 هيحو َى 2 اوفرع هوأر ع 1و هي اس طرتخاف مها جر ممم هللا لوسراب كل انآ لطعملا

 0 بسو هياع هللأ ىلد ى لا نأ انا لاق هنبلا قافو هب رمخت همن الخاد ناد لرد اضم

 هل لاش يذلا وهو 0 ةيواعم هاف ربك ا اع كلذ دعب ةيواعم نم هعابش اطناخ دا ةّلح وع

 يبلا جو 46 يفو هش هلاق ا كان تارع 2 لطعملا ََ ناوقص نا لبق دقو نيرادلا رمصق

 ) [ديحاو ( هب 4-_ةناع كنال 0 ير ىدلا وه ناوفد ل كفالا ند مس هيلع هللا ص

1 0 

1 
0 

 ةخاب' نيخ تنل نم هز هكدك احل 3 لاب تبا نب ناسخ لطعملا نب ناوفص نضرتعا لاق ا
 نب بدوقعل نع قدما نب دل نع ها 05 لو لاق ديق 3 دل 1 لو لاق 51 نا دمت

 نم لاف رم ند بر هلأ نكو لطعملا نبا ض ردا ا رعش لاق نام ناك دقو هلاقام
 رزبلا ةضس ى 0 0 دل 0 هءاو زك دقواو نعدق سييالخا ىسمأ

 5 ف اش 0 0 هحاض كبك سكنا 1:

 دوق الو ا هقأةيد نم * ا ةدعا يذلا ليتةللام

 ليزا يسلا ارو لئضعيف * ةيءاش حرلا بهت نيح رحبلام
 هاش ا .سلات# يلرمصت نيح ىف باغأب 1 هوب

 لاقو هبريضذ فيسلاب لطعملا نب ناوفد رصف 0 5

 ىعاشب تسل توه اذامالغا د يتاق ىغ كمي هلا ناد !
 نب دم نع قحسأ نب دمحم نع ةملس انثدح لاق ديح انثدح لاق ريرح نإ د# (ان”ثدحو )1
ََ 
 ناوفص لع ننو جرزالا نب ثرحاب انآ سافل نإ سبق نب تبان.نا ىمتلا ثرخلا نإ 00 0 3



 . | هيقلف جرزحلا لا نيشرمل ىبب راد ىلاهب قاطناف هقنع ىلع هيدي عمجف ناسح هبرض ىف لطعملا نبا ظ

 هلتق دق آلا 1 هللاو ففسلاب ناسخ برض كحيأ 1 ل ل لا ةحاور نب هللا دنع

 لاقهللاوال لاق اذه ٠ ْن* يش 0 هيلع هللا ىلح هللا لوسر مل إ- لد ةحاور نب هللا دمع هل لاف

 اعدق هل كلذ رك ذف سو هيلع هللا يل هللا لوسر اوتأ مث هقلطأف لحرلا قاطأ تأرتجا دقل |
 هللال وسر لاقف 00 قاحو ل هللا و لطعملا نبأ لاقت لطءملا نب ناوفصو ناسح

 لاق من 00 لجو نع هللا مهاده نأ يعوق ىلع ا نكح ناي 0 هع هللا يل-د

 لاق زيزعلا دع نب نم 6 2 ) هللا لوسراب كل يه لاق كاحا يدلا ىف نابحاب 0

 0 خب لاق مهاربا 59 ليعمسا اند كاف ىنئادملا دج كاف ةكتشا دوا رك م

 يتلا ف 29 كلذ لثع راختلاىب كاحر ضد "نع راسإ 0 نع قحسا هب 0 نع قحسا|

 أ لاق لاق ىلع نب نسحلا هب 0 0 يريبزلا بعصم الع هقفاوو ةدايز ناسح هلاق ىذلا

 '00 | ناد دق ةيضقلا قف نمصم ىع 00 كانرك نب ارد ل 0 1

 . قحسان 0 لي نرد لاق دي 1 0 ىف ير كو 0 ردشلا ١١ اذه لاق
 نإ 5 نإ

 .دعن ناكريخلا اذه نأ ىرهزلا باهش نبا ن 2 نع لإ ىم وه نع حياق نب كك[ د كاف 3

 ظ ٍ : ناك كلذ 1 بضخ مطوخ نوقسإ محو هللا ىلع اوعزانت هلا داصاالاو نسا رحاب 0 0 هتف

 أ
 0 يلد هللا لوسر باحصأ ىف ناكو لاق ق اك يتب مسو هيلع هللا نك يلا ةوزع

 3 : هللا لوسرل سس ف هادعهح جر هأحع يح هلأ لاقي رافغ ىب ند لح رو ناعح 4يأ لاقي لحر

 1 ١ نامت ابو ه ةينق اعل 5 دحوم كلا و أمس 0 هلأ سرفو مو هيأ ع هللأ ىلص

 3 غاب و انسولتاقي مه مث مهانيوأ هبانو زحام اذه لولس نبا فأن هللا دع لاف اوأت قاف |وعزاتت 0

 ع نيذلا لئابقلا ن هد نيرجحاه 0 ديبار وهو لاَتف دانكن دكا هم فلا نكد و هاحعم> ناب ىذلا تل ب ناس

 00 ىرهزلا نود تعدم ةياور نم 0 لهو 0 يق و هيلع هلئأ ىلد هللا لوسر ىلع 0

 ش ع : لابلا ة هكر نم“ هعل رفلا ني و *اورتكدقواونعدق(١)س تاكاردما د

 ع 0 لا لك ى ادد * ةيداهم قارس كوتا روع

 دسالا نئرب يف ابد 2 1 2 طاع تنك 1: ماد داكن

 01 0 ا 1 ا 6 1 1 1 1 1 1 لاو شا هر ا شت سل
| 
 ا

 ا 7س ا سلا

 0 دوق الو اهطعأ هيف ةيد #* هلّفاف نك عدلا :قلل ام

 ٍ ِْ دن زااب ربعلا يز و لكحطعف تن هم ءاش حرلا ب منيحر دعمأ|ام

 00 5 و 2 00 ذ٠باغاب ع

 كيس زلات تانخأ نك هما و" ى دل # كر تدل قاف دبل رقاق

 دمدلادح اوال 00 د ةلز عك يزرع ءااوتاللا | وك ول سا و

 دداس يف هللا كعمل اوفوبو قح- * مه كوسرل لاقامنااودهشيو

 سوماق هأ سياخ اهدحاو أ دحاو اهل فرعل ال هدو 1 نو وقر متم سيبالخلا 052



 دلوال ءايالا كرام ريد ند 0 مترات ردك قلي غلب .:

 دربلاكيسقلا يف نافري ضيبلاو * ةعراش لخنلاوةطساو رادلا ش

 أ ناوفص ادنف همالك هيضعاو موك مسالك سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقف لاق ||

 ناوفص لاقو: فيسلاب هب ريض ناسح ل 00 0 |
 سعاشب تسل تنجح وه اذا مالغ * ينناف ينع فيسلا بابذ قاث

 نب ةيلع”نإ ةكزج ىأ نا ملد نب ةدابع نب دعس اًواحمن هود ناوفصلامو 0

 ليقم وهو صاع نب ورم نب ةيلع” نب ةب راح نإ ا بك نب ةدعاسنب جرزتلا ا | ١
 عا

 هللأ لوسر كلذ يف مرواش أ لاَقف اولعفامو نا لعثام هلاو رز 5 نيب رقلا نيب هدأ عا[

 هللالوسرو مكيدياب نود عاطقتاو لاقو نحوالا ىلا يس ل10 ولق سو هيلع دا لم | (ُ
 هللا لص ىنلا ىلا ءاخ ءالخو ءابكف هب ىناف ناوفصر امدو يكساروط ند سو هيلع هللا ىلص هللا |
 ينواحا اكان لاقو هللا اك كاك ن 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر هل لاقف سو هيلع أ[

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ضرعاف اولعفف ءاضرتأ سو هي هيلع هللا لص هللا لوسر كلا

 هب اوفرصناف مود بلع هللا لص هللا لوسر هع ضرعغأف ةساثلا هللا هوامش م ا مث هودرف ْ

 كلذ لك نيت سع كب انئج دق هل اولاقف سو هيلع هللا لص هللا لوسر لأ | لاق م [
 تنأ يأ اب هللا لوسراي لاقف اولعفف اهدحو ةرملا هذه هيلا ينولمحا لاقف كب همر دار 37

 ظ يلوذ ظفحأ ىلا د 3

 ءازّلا كاذ يف هللا دنعو .* هنع تي ادع تو ا

 ءاقو 06 دع 0 *# يخذرعو هدلاوو ينأ ناف ظ

 ْ ىلد هللا لوسر دلو مأ ةيرام تخا أني ريس هل بهوو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىضرف |

 ىلص هللا 7-3 أ 0 هناف ( ىرهزاا امأو ) بعصم ىنا ةناور هذه # مهأر مل هيلع 1

 : هورسافءوذخأف هولقاقناس> كله ناف هوذخ م طلاق ناسح :يعاسل )| برمض هاب امل و هيلع هلل

 لامني 1 اوراق كاوا ا 0277 دعس كلذ غلبف هوقئوأو :
 | مع وءرصت م 1 دقو متروس و هيلع هللا لص هللا لو 0 ىلا تدمع |

 ٍِ ٍِ 1 0 ءلعالا دس هر رآ مث لاتق نوكي داك تح هيلع اوبأف لجرلا و0 7

 لا كاك نم لاقف ه 0 دحسملا لخد 01 هيلع هللا 0 ١: نأ اغلي لخارلا - "2 م

 0 د 0-2 ا 182  ةعلس انين لك 00 0 ىربطلا 0

 مويلا هليدح ىن ٍ ١ رمصق يثغو اح ريب اممم 6 داطعأ سو هي هناع هللا ىلص هلأ لوسر نأ ثرحلا |

 ناسح اهاطعان و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهب قدصت لهس نب ةحلطل الام تناك ةثيدلإب |

 تا ري ب علا اد و عرسها حارا عمت وع وت عا ايدي د
 1 : 3 1 - 0 0 ِح



 5 ةشئاع و لاق * ناس> نب نمحرلا دبع هل تدلوف ةيطق م نيريس او )١( هتيرمض يف

 ةشئاع َّق لاق يذلا ند ردتعل ناجح لاَ ةيدع ن» بوقعل ن 7 ةحباور ف قحسأ

 لفاوغلاء ولن هم يل سغ حبصل و اة زب قراهم تار ناصح

 ىل- 2 يلا 0 تدقار الاف *أ وم ع زدق قذلا ح اة كا

 لفاحلا نيز هللا لوسر لال انف يترصن وميدق نميدوو فكو

 9 0 ع كل #3 طئالب 0 اق دق 3 ناف

 : دا 0 داق لذأ د ميلس 5 اأو

 انربخا لاق مصاع وبأ انريخأ لاق ةبش نب ر م لاق يرهو ولا ئرعلا دعت ؛ دحأ (انربخأ )

 ناب عا ةكتاعو م 5 ما اهعءوةشئاع عمتفاط | اة ع 1 ند قرح لاق حرج نبا

 لاق دق ناق نيمست ع 0 تلاقف فوطي وهو همتثن ناسح 00 تلاق موز ىنب نه

 هلوق نياف تلاق هللا كاربف كيف

 ءا الاد ف هللأ ددعو #* هنع تدحاف ارم توك

 ءاقو مكنم دمحم ضرعءا * ىضرعو هلا يأ ناف

 نب نايمفس ع نع رذنملا نب مهأرب ا ىنادح لاق ريهز نبدحأ انثدح لاق لعن سلا ( قرح )

007 252007 1 7 0170 
 11 530-3 اذ“ نضال دياز نيالا ب ران ١

 : ١

 ا

 ةنحلا هللا هلخدي نا اوحرال يبا هف دازو كلذ وع 2 م6 نك الان ده و نع ةئيع

2 
 طر 0 ةشايع نب نايفس نع قا ب نيزملا كيع نءعريبزلا 0 لاق نسحلا ) يفر 1 ( هلوشإ أ

 هثسف ناسح ك3 تبل ةشئاع عم 50 يك تااقدفما نع ناهام نب فسوب, نع لاح

 لوش .ى ذلا وظو 4 ا تلق امسك تلاع أ

 ءاقو مكنم دم ضرعا * يضرعو هدلاوو يبا ناف
 لوم يذلا هنكلو كيث لَ مل تلاق كيف لاق امب ةرخآلاو ايندلا د د 1 ع ىلا كل

 - جاسب سهيل اص ومحب بمس او
 : : ب وججم جب رصج بببججج ..: بجيب بجسم وجسسح جبل ب د

5 0 07 1 2 

 9 21111101 "3 "1 5 5 ١

 دبي لومي 539 9 5 56 5 5 9 ١

 م 4 ا ' 9 0 دل يار 2 2117

 1 1 726 ٠

 ريبنال هللا همحر جرفلا ينأنم وهس اذه همالكإلا لهس نب ةحلطل الام تناك ءاح ريب ناو لطحملا
 نوبحنامت وقفنت يتحوبلا اولانت ناتلزن املف هنع هللا يضر ىراجتنلا يجرزللا ةحاط ينال تناك ءاح

 لاقف ءاشث رح اهعذي نأ مللو هي هيلع هللا يلد هللال وسو لّئسو هنلا 0 تنيك ند امد فدصت

 ٍْ وبا اهمسقف نب رقالايف اه اهلع ناي 0 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف عار لام كلذ نأ خلع خي

 5 اناو 0 ىنأو نايا 0 كلام نب سنا نع ةياور يفو همحع ىن ,و هبراقأ يف ةحاط

 يراخبلا نم ها 1 ًايش اهنم ىل لمي ملو هيلا برقا



1 

 01 اا

 : يبمانأ 01 يط وس تعفر الف * هتاق ىنع ءاح دقام ناك ناف 0

 اقع نع انباع ضب دحبالا لاق ريبزلا انثدح لاق نسملا ( نر 1
 5 تلاقف هنم تلف 3 2 نان ةزاتحم رف قلع ع هس نع ةورع نبا 1

 هلوقب فكف تلاق لوس يذلا سلا 00
 ءاقو مكنم دم مث ضرعءل * رت هلا ١

 انثدح لاق ب رح نب ناماس ن علم نإ دمحأ ىف >ح لاق 9 انيدح لاق ٠ نسما ) 0 0

 هللا لوسراي لاقو هناسأ فرطن 0 دحأ كا 1 نيريس نب د نع 5 ِ د نب داجلا 1

 لاق 3 ” يرصل و ءاعنص نيب الوقم لنا 3

 ءالدلا: هردككاب يرو * هقا.وعأل كوقم داك

 قحسأ نب دمحم ينثدح لاق ةملس انثدح لاق ديح نب دهم اندح لاق رزخ ن دك 1 ا ُّ

 نصح عراف يف نلطملا دنع تنب ةدقض تناك لآق هنأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب داع نإ ىحي نع 3 0

 لجر انب رف تلاق نايبصلاو ءاسنلاو هيف انعم ناسح ناكو تلاق قدنحلا موي يني تباث نب ناسحا]

 هللا ىلص هللا لوسر نيبو اهنيبام تعطقو ةظيرق وب تبراح دقو ندحلاب فيطب لع دوهب نم

 نوعتطتس ال مهودع رو يف نوءلسملاو هللا لوسرو انع عفدبإ ا م انني نسل 1و ها 7

 نصحلاب فيطب ىر , م يدوولا اذنه نا ناسك تاك تاق انا مع انيلا اوقرصت ذأ[

 هللا ىلد هللا لوءر انع لغ_ث دقو دوه نم انءارو نم انتاروع ىلع لدن نأ هنمآ ام هللاو يناو أ

 تبداصل انأام تفرع دقل لاطملا دنع ةئبااي كل هللا رفغي لاقف هلتقاف هللا ل هنادعأو ب هلع |

 نصللا نم هبلا كلت اوم تلح مث تزجتحا ًائيذ هدنع رآ مو كلذ لاق املف تلاق اذه 01
 هناف هياساف هيلا لزنا هل تل ندخلا ىلا تعج ر هنم تغرف املف هتلتق . ىد دومعلا هلل كل 0

 نسما( ينوبَخآَو ) كلطملا دج تليد ل لجر هنأ الا هلس ندع
 هللادبع يدج نع ملاص نب ىلع انثدح لاق ريزلا اثدح لاق ريهز نب دمحأ انثدح لق يلع نبا 3

 ءانلا 9 تيان نب ناس مطأ عراف 0 ثدحي ريبزاا نبا ناك لاق هس نع تعصم نبا

 رخآ ىف ًادنو اراض تبا ني نايحس اجو 00 ىأ نب 1 00 مويا

 فررسساب هب رضف دنولا ىلع لح نيك رشم ىلع لسو هيلع هللا ىلَد هللا لوسر باحسأ لمح [ذآذ مطالا

 نيح دهاح 4 ير هناك مهب هشقس ا رق لاش 01 يح نع زامتا نوكرمشملا لق اذاو. :

 يناف ر ان ىن> كقنع ىلع ينا» 2 هل لوقأف نيك 0 5 1 وهو ةماس يق | امال يفاو 8 ا 3

 ىلا نظن ال اولا 1 ةرااط دع هل تلفتاك ردنا ا ىنامح اذاف لاق تلزن اذا كلحأ ||

 ي ) امم ةيلسوا نزلا قعرع كلش ك د تك لاقف (1) ردسي ينأ ابنيحاف ًاملعم نأ !

 || نبا لاق د هيونأ يل عمجيل ماسو هلع هللا ىلد هللا لوسر نا هدب يشل ١> يذلاو ام لاذ
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 هيريملا ةذعسنلا نم هطقاس ةلمعا هذه (1)
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 0 دك ا املف اما اق ىلا ىنطعا هل ةيفص تلاقف نصحلا ىلا يأ ري يدوم انءاحو

 03 أ راانم ةيمر ع ا ةازج را ناف هب 0 تااقو ناس ةتططعأت هس ر تزيجا 0 َىَح

 يي نا 1 ناك لاق مدخاولا نع نع يم ينثدحو ريبز ١١ لاق د هءاحأ هن بعر 0 ل

 أ دعت اد عا ناجح نأ عمس 1 يدخن ءاحاص نإ يلع ينثدحو رييز راالاق # هدب برض.ن . لق

 ؛ 2و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عاطق حاملا نول لثم مراع؛ * اقطتنم موقلا ماكأ تودغ دقل

 عاقلاب ي علا 0 5.6 ةضافضف * ةغاس فلا داحم يع زف

 0 « هيج عم هسفن هتفص نم كد هناناس> نظف 0 ةاع هللا ىلص هللا لوسر كدحضف لاق

 0 ا لا ب ةفيان تقع تبان ننا ناسح لاق لاق نا ن دعم قدح واريز :ل|

 لاق * ةءاكل -- 28 ا نو عاقل كنا لاقذ هتديشن اف دع نم تماق نيح ورم تنب

 0 قر لاق قيدصلا ركب ىلا نبا نحرلا دبع نب ةحلط نب دم نب ى ينثدحو ريبزلا

 ناس>هل لاَقف هرعش نم دشني ناسحو تراث نبا ناس> ىلع فقو ةئطخلا نا هاشم نم دحاو

 لاثو نإ 2 2 كيف اان هن ىراالا ةعطحلا لاق ينارععا اب رعشلا اذه عمست فيكمفرميال وهو
 نيسح كلم يلع ن ا 5-01 ام لاق 5٠ وأ لاق كتلك ام ىنارعالا اذه مالك ىلا اوعمسا

 سايعلا نع 22 0 ١ مزاج ضعها ناس لاَقف هث .طخلا هلاك كل نا 1 ا 5

 ريب زلا يف :ةدح لاق دشن هللا دع انثدح لاققرزلا دوعسم نإ ندمان دعم ينثدح لاق يديزملا

 نيشرقلا ضعإ ينثدح لاق ريبزلا َيندح لاق ريهز نب ل كح لاق ىلع نإ 0

 ' ره ان ربشاف :لثاو نا 55 01 ةعمو ماش ان راح تبب ةياهاجلا ف تبان نإ نايك لح 5 لاق

 ما قع لاسمح كرف 3 ءلا خشلا 0 رامخل كوش ىقعالا عمسف ةيتنأ مح 3 ناسح مانو انرشو

 رذتعاف ةمالك عمس هنا ماعف يشثعالا تع تلاس يتح تبلا ىف اهكس مث اهاك راما رمح يرتشا

 ناسح لاف هيلا

 ادصقمو اسن رامخلل نودع * ةدرب لظ مهقوف برش ان 5

 ادهرسا 0و ملا وناعا * اوعشا اذا ما 0 0

 6ع مهمادت دم 8 ناف * ةمالح .نامز وا 0

 او دنم ًاتيق ىداحلاو. كشللا نم د مهوب لود تفل مهتجناو

 ادضنم .اطيرو اسقو الامن #* اطقاس فار ل ءانثالوح ىرت

 ادد دق اهنافكت ةحاسدب د* هدكح قدلمو ا قرر اذو

 هيخانع هرارش ١ اميه نبثرخلا "يول يي رذشإ رادب ةءقويف تا نناسح اطوش ةدم ا هدو

 لوش امفو ماشه 0 لجهد ينأ

 تس و رض

 . ماشهن بث رحلا يحننتوجنق * ىتثدح يذلا ةيذاك تنك نا



 ويلا ةينوحلا دج يل ١» نسل ٠ + سيك لنا بي كلاب سس 21 2

 ل ا

  : : 56ش 00 ١9 (

 ماسخلو ةرمط عار 37 نإ ممنود لتاقي نأ ةبحألا كرت 5

 فرفخ ه4 فو رمصنلاب لمر فرفخ هيف ءالبملا ةزملو يطسولاب لوأ لبقث فق ا ءانغأ|

 لاق دعموب كر وهو مدح ناكر ا تاحاف فرعا ة>ح راخ نبىذ دوا رصتبلاب ليقث ا

 تحس قومك

 دين عشا دل اومر 6 3 مطاتق تكحرام 0 هل 0

1 

1 
 يدوبدم يودع ررضيالو لتقأ ان 8 لئاقأ نا ينأ تملعو 3

 ا تاقعت مط 0 مسهف ةيحالاو تب ّ رفف

 فاح نيد (خأ) بلا وه لب نفور فيف يلصوملا مهاربأ هيف ىف
 ثعشالا نبا راص امل لاق سنوي نع مالس نبدمح انثدح لاق بوب انب ناماس ينئثدح 0

 ماشهنب ثرأ ايف تمام ناسخ ل كوب ل ر لم لسصر لإ

 مالو ةر كا 2 مهودلتاقب نآةبحألا كرتا :

 لق لاقف وه امو لاق ماثه نب ثرحلا هيلع دراهم تع.سام وأ ثعشالا نبادل لاقفا

 ديرما يمرف اومر تح * مهطاتق تكحرام 1 هللا

 يدهشم يودعررض»الولّقا * ادحاو لتاقا نا يبا تملعو
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 د ص مول باّقعا ممل اعمط 27 موق 4 ةح لاو مديع تددصو

 9 افلا مكسح 6-0 نزا حح برعلا رمشعمأي لع كر لاقف أ

 4-5 ردن ةازغ نع ريخلا 1 1-0

 لاق ةعلس ان لاو ديه نب دمحم انثدح لاق يزاغملا يف ىربطلا ريرح نيدحعاسر ( ير ْ

 ينأنب هللا دعو ةداتؤ نب رم نإ مداعو يرهزلا يسمن نبدمح ىنادح لاق قحسا ن بدت ينادح ١

 ينثدح دو لك ئعانع نب هللأ د كسع نع ان ”ا لع نم مهربغو ردد ةوزع نع نامور تارا

 هللا 0 هللا لوسر مع 0 أولاق رد ثببادح ند تحعوس مف مهتيدح عمتجاف كثيدحلا اذه ضع ا

 »7 0 -8 ١

 | وطي م ء1كلذو موضعل لقثو موصعلإ 5 سانلا بدتناف اهوكلتم نأهلا لعلف ابلا او>رذ ىف '

 لعءحو زاحلا ن م ابد نيح م كك أ نايفس 2 ناكوان ان ردح ىقأي 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر نا[

 ضن نا فاما حا رتل لاومأ ىلع ًافوخم نابكرلا نم ىقأ نم لأسيو رابخالا س عا -01
 هئعبق يرافغلا ورع مخاض ر را كلذ 5ع دش كربعلو كل هباخأ ل -- نأ تاكرا | ا

 هباحأ يف ابإ ضرع دق 0 0 مم ربو 5 ااومأ ىلإ مه فتنس اهيزت َ 3 نع 5 لا ْ

 يلوم ة 4م ع نع يذل نم * ىتادحو ( قحسا نإ لاق ) 1 ىلا 0 ورك نب - 2 ٍ

 مودق لبق ناطملا دنع تن 5 :اعتاردقو لاق ريد هدا ةهولرع نع ناموز نب ديزبو سابع ا ٍ

 م,اومأ اهف + 6 هذه لاقو مهمل !نيلخ لأ بدبي مآشلا نم م المقم نايقس نأ 0 9ك هيلع َ

 6 مب يغالا 1

 _ يجو



 ندا 52

 كيلر دقل هللاو ىحاي تلاقف بلطملا دبع نب سابعلا اهخحأ ىلا تئعبف تف و كالاثن طم
 امواها لاق كثدحاام ىلع ماا تااةلئاوو لغالكتنأ تقوحو 0- ايؤر ةلدللا

 اورفنا نأ هتوص 0 00 فقو تح هل ريع ىلع ليقا َك أذ كتالز فلق تمار

 0 سانلاو دحسملا لخد مث هيلا اوعمتجا دق سانلا :يرؤاو ثالث ل رام ردع لاا

 يف مكعراصلل ردغ لاا اورشنا هتوص ىلعإب خرص م هب كلا مظ ىلع هريعل هب لثم هلوح مهابف

 يوه تانقأف 1 ةرذد ا م اهاثع خرصف نسيق ينأ سأر ىلع هريعب هب لثم 5 ثلث

 املخد الإ اهرود نم راد الو 2٠ توب نه تيب ىتب اش تضفرا ليلا 0 0

 . || ىتف سابا جرخ 0 ارك تعالوا متككاف 1 اور يسع نأ 'ساسلا لاق :ةقلخ 5

 ٠" |[ ةسع هيل ديلولا اه ركذف اكان ههكتساو اه كا اًقيدص هل ناكو ة ةعيبر نإ ةيديتع نب دنلولا

 | || ءانح نب ليج وبأو تلا فوطأ تودف سابملا لاق شيرق هب تثدحت ىتح ثيدس 0
 تغرف اذا لقلا اي لاق له> 9 قار ا 0 نود دوعق 0 نم طهرو

 فانم دبع ينباي ليحوا يل لاف موعم تساح تح هيلا ت تانقأ تغرف اماف انيلا لقأف كفاوط نم

 لاق َتأَو 0 تاق ةيطنار ىلا اي 3 1000 لاق ةيألا هذ_ه مكن تنكح

 اضاع تعزدف و1 0 1 د كلا راانت نأ حضر امأ 1 00
 تلك ل ل و افان كب ناذ ثالثا هذعت ب -صيرتتسف تارا يفا 0 تلاق

 تا أ كا كاع ًاباتك بتكت "يش كلذ نع نكي اد
 اماف انق رفت مث لاق اف تارك نون نأ تركنأو نإ تدع نأ الإ ريك يف 1 0

 يف عَ كا ا انا ادع مرر ت تلاقف ىتيأ الأ باطملا دبع ىنب نا ةأزما قد انسأ

 تلعف هللاو دق تلق تعمس ام “يش ريسغ كدنع نكد عمسل تاو ءاجنلا 0 مكلاحر

 مولا يف تودفف لاق هومكلي فك آل داع ناف هل نم ترعتأل هللا ميأو ريك نم هيلا ينه ناكام
 تلخدف لاق هنم دا نأ حا مآ هنم را ف ىذا يكلم ديدحتانأو ضاع ايؤر نع لاثلإ

 ًافيفخ الحر ناكو هب عقوأف ناك ام ضع ل دوعيا ةتضرعلا هر يدع ال نإ هاون هنارن دحدا
 هلام يش قب تلق لاق دتشي دحملا تا 0 جرد ذإ رظناا ديدح ناسالا ديدح هحولا ديدح

 يرافغلا ور<# نب مدح توص عمسأ ملام 2 لو وه أذاؤ 2 2 اقر 8 اذه لكأ هللأ هع

 2 اط ضريىع دوق ب 00 00 نايفس ينأ عم مكلاوما ة 4هم علل: نك ! رق رسشعمأي يداولا ن :راعس ل وهو

 لاق 0 نم ءاحام 0 وة 0 لاق 00 نول هوك نا 0

 نا 2 ند فاي ظ 0 0 الحر 200 ثعانامأو جراخامأ نياحر نكد اوناكف كاذ

 ةعل 0 هلطال ناكو ةريغملا ن ماش هن يصاعلا هناكو ثعبف فام ناطملا دبع نب بهوبأالا 1

 قطو فاو هنع جر هثعب هنع ئز# نأ ىلع اا ل هلع هل تناك مهرد فالا

 | الا ند ةنام يف ماشه نب ىصاعلا ضاق تيلابأ نأ ىلكلا نباو ةديغوبأ ركذف كا يف اذكه
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 يصاعلا هل لاقف كل ناكام لكب بهذف ةثلاثلا ًاضيأ» رمقفداع مث ًانفلأ رانك 2 طا هرمقفا أ

 | اهاحدف كال كلذ لاق ه.محاصلادبع 0 انيأ حعاو مامي له باطملادبع ناب كتفلاح دق حادقلا يرأ

 | جر نكد ل 0 ير 0 7 املف هبي رض هدا ناكوانيق 520 2 هرمقفا

 6 هللا يضر تلاطي ا نب لع زن حد : اا ةليطرخو هد تادإ رخأ هاك لترا

 -- رذب ةعقو لأ كدا 2 0

 ناكو دولا عجأ دق 0 نإ ا ا حو يبأ نب هللا مع د قحسا ني ل 3

|! 

 ا

 ىبب ناب و مميبام و د اود مهزاهح نءاَوغو 0 / ملف سا || 0 جرح زوج م هب 5 ١

 ينندخ قحيسانب دمع لاق افلح نءاونأي نأ يئن اولا را 0 :
 رك نادو أما يذلا ت _ ري تعم امل لاق ريبزلا نب ةورع نع نامور نب ديبزت

 أمف اهلمحب ة رود هموق يفارهظ نإ دجال و ل ينأ نب ةبقع هءاغ اليقث ا

 | حس 3و هللا كد. لاق ءانناا نه.تنأ اهاف رحجتسا ىلع نأ اي لاق مث هيدي نيب اصور رعجموران ||

 نهناكو ىلدملا مثع> نب ةقارس ةروص 00-20 1 ىدتف مهطيشب نأ كالذ داكف دع 03

 ( جرو ) اعارس 0 9 ا ىذثب ةناتك مكسات نا نم كيرالا لاقف هناك 1

 ناضمر رهش نه نول> لال ثالث قدسا نباريغ نع ينغاب امف مو هيلع هللا ىلَد 7 كيس 7

 0 لاقف ةرشعلاىلع ةدايزلا م غابم يف فاتحاف هباكأ نه ال>ررمثع ةعضنو 0 2 مظل ١ ١

 سو ناسامراصتاالا ناكو الحر نيعيسو ةعبس ردب موب نورجابهملا ناكو الحررمشع ةنالثو ةعامل

 هنع هللا يضر للاط نان ّك عاشو هيلع هللا يد هللا لوسر ةيأار بحاص ناكو الجر عدا 3

 لاق قدسا نب نوره انثدح لاق د. ( انثدح ) ةدانع نب دعس راصنالا ةيار بحاص ناكو #1 9

 5 8 انثدح لاق يزاوهالا قحسانب دم ىنثدحو رفعجوبا لاق مادقملا نإ بعصم اند 1

 ىلع رثب باحصا ةدعنا تدحتان؟ لاق ءارأل ع د00 لا مسا انئدح لاق يريزلا 3
 (قحسانبا لاقارمشع ةعضبو ةناما”نمؤمالا هعمزيجيمو ربنا هعم اوزاج نيرذلا تولاط باعضتا ةدع |
 سق ةقاسلا ىلع لع>و هباحأ 2 5 و هيلع هللاىلص هللا لوسر جرخلو هع يور نم هئيدح يف ُ

 نم ابيرق ناك اذا يحراسف .ناضمر نم تضم .لايل يراحتلا نب نزام ف ناحل ةعصعض نأ نبا

 راحناا ينب فياح ءايغزلا يبا نب يدعو ةدعاس ىب فلح ينيحلاو ر< نب نسب ثرعل 0 95
 ملسو هي هيلع هللا يلص هللأ لور نحر م هريغو ترح نب 00 3 نعريخلا هل ناسكرال ىلا 0

 0 لاش ليقف اهاساام | ماج ن نع ل نارا ةيرق ا 3 رفصلا ليقتسا املف امهمدقو 3

 مهركف رافغنم نانطب قارحونبورانلاونباولاقف + اهأنع لأسو ىرخم انهرخآللو جاسم اذ
 1 رفصااوا.ركرتف امهلاعأ باو اهي تاوفاشو اك رداد سو هيلع هللا يلص هللا لوسر || ٠

 نيل رك نعل ا هاو لزت هضءرب ناك اذا َقح هند جرد نارفذ هللاشداو ىلعني معلا تاذ كلسو :

 و ماقث ششيرق نع را ىسانلا 0 هيلع هللا يلد ي ىلا راشتساف مهريعا و منعل مرسلا 3



 (مم0(

 0017 1 سرا نا لوسرإب لاقثو رع 0 1011 را لفرع وخاف كاف
 1 نودعا انهه انا المتاقف كبرو ا ىءوا لسارسا تن تلاقاع كل كوش هللاو كعم نحف

 |١" ىلاانب ترسول قالب كنس يذلاوف ن 0 ال0 نول ال سلا راناه كيرو تن نهذا نكلو

 ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هغات تح كح. اندلاخ ةشيللا ةنيدم ينعي (؟) دامغلا كرب

 مهاربأ نب , للىمساىتثدح لاق ىبراحا دسع نبا دمع اندحت لاقادم ( 0 ) ري هلاعدوا ريخ

 0| لدلاذ 4 دادقلا نا تدهش لاق دوع٠ نب هللادبع نع قرآط نع قراخلا انثدد لاق يوب

 هياع هللا يلص هللا لوسر ناكو اسراف الجر ناك 'يث 0 ْس ٠ ضرالايفام نإ تا ةحاس ترك

 000000 بر درإ مشا لاقق لالا كالت ىلع دادقلا هانأف ءانجو تراما بضغ اذا سو

 قحاب كثب يذلاو نكلو نودعاق انههاناالاةف كبرو تن نيد يداوا لسانا وكب تلاقأك كل

 ىلاعتو كرات هللا حتفب نا اقلاع كغ نعو كتل نمو كلن نيب: ناكل

 م قحسا نا ثيدح ىلإ قي أ - --
 ظ

 ٠ 5 اذاف انراد نأ ريصت 7-1 00 نعد 1 هللا لا هم ةملاب رك نيح ماو كاد ددع

 / 5 0 هللأ يلد 7 0 ءاسنو انءنبأو انسفنأ هم عنمام تاعع انماهد قا ت ف تلو

 8 تأ مهلع س دل نآَو هودع نم ةئيدملاب همهد نغالا هنرصن اهم ءاع ير , راضنالا نكت نأ فوخ

 1 "داعم نبدعس 8 لاق 00 هيلع هللا 0 هللا 00 كلذ نك ا ا ريغ يق ودع 0 0

 ْ 5 3 2 امل هللأ ها ضعاف ةعاطلاو 0 0 ابد وع 00 00

 هكا را 1 ا خام كم ءانضلع ةتضخو رحبلا اذه انب تضرءتسا ول قطا كب

 ا سس سس سس ل يبي با بي يي بيبيبسسسسسسسسسسسللا سلب اا سس يييبيببيييبيييييييي سس إل سينا * رام تل نإ ىلاح هللا لعل ءاقللا دنع قدص برا دنع ريصل انا ادغ اودع انب ىقاث نا

 2 دونسالا ن 0 فاديمفملا . نم تدبش لوش دوءسم نإ قيراط نم ا طظدلو -(10)

 يل لع وعدي وهو 000-< ىلد ي جلا ىفأ هب لدع اها دعا 0

 5 نعو كنيعي نع لتاقن انك الو الئاقف ا ع قسوم م وق لاق م لوشال لاقف

 هلوق ينعي هرسو ههجو قرش سو هي هيلع هللا ىلص ى هللا تأ رث كفلخو كيدي ا

 ع أ ا نع حتفلا نيفلا ةلثم دامغلا كربو د م 7 كك سوماقلا يف يذلا (؟)

 هوحو 3 0 هأس نعل رص نايك صهادلا يف ملع نبا نع ضرالا روم ىصقأ وه وأ

 1 هيفواعارذ 01 ناهس لك نيب فوقس ةعبسإ ارصق هل>ادينبو رضخأو دما ساو رخأ

 و 00001 لال نمت ةكم ءارواوأ نيل مهو ركل ةاعقلا كريو كا رب ةداق يف

 صر اللا 00 دع



 ىلع اوريس لاق كلذ عكلو م هع هللا ىلد هللا نك وسر راس هللا 0 لع ا - دعا

 مث موقلا ع عواضم كلذ اضن أ قي هللاو نيتفاطلا يد->إ يثدعو دق هللا ناف اوشا َّك 37
 أم 1 3 0 الإ ط لاش ايان ىلع كلسو نارفذ ند م هلع هللا ىلد هللأ كوشَو نلمرا 5

 00 ردب ن ل 1 ٍِق َّ 9 0 ظع 00 ناب نايا 5 0 هل لاشي دإب لع َ

 0 ا نعو شار نع هلع هت ربا ند خيش عاما قح نا ىحك طن 7

 اذا م _ٍس و هيلع هللأ ىلد هللأ 0 هل لاق 0 ند هم قار َىَح كرب ال خيشلا لاو ' 06

 5و 1 ةنافكأو ار 0 نخلي ناقد 2 ثلا لاق ١ لاّقف كاذب كاذ 3 00 0 0

 هللا لوسر هب ىذلا ناكملل 6 ىلا مولا مهن 22 يذلا ققدم ناك ناف اذكو اذك ْ

 مويلا مهث ىف خةدص ىثدح يذلا ناك ن اف ادق ك5 مول أوحرت 3 6 رو نا ىغلبو مسو هيلع هللا ىلذ# 0 1

 هللا بص هللأ لوسر لاقف اما نك لاق هريذ نم عرف املف شيرق هب ىذلا ناكملل انكو اذك ناكع 9

 2 6 - قو ءلا 6 5 ءام نإ خيشلا 0 لاق هنع ح- ل فرصن أم ءافأ نم ن م هيلع 0

 هنع هللا يذر بلاط يبأ نب يلع ثعب ىسمأ ملف هباكأ ل مو هيلع هللا يلص هللا لوسر 3

 لاق ( هيلع ربا هل نودمتلل رد نأ هباككأ ند رف ُُق 2 ا ١ كعسو : اوعلا نب ,ا ريبزلاو ب

 مالع رسأ امقشيرقل ة ةيوار اواصاف ريدر ءلا ٠ نإ ةورع نع نامور نب ديزي ينادح( قحسان ل 0 ْ 0

 0 هيلع هللا 1 هللا لوسر أمهم اون اف دعس نب يصاعلا يفب ماعلا ضي سغو جاجحلا ىن :

 ا وكي نأ ا موقلا ه كف ءاملا ن 0 اودع شير ١ رةلةاقس 7 اواقفامولاسفوس

 0 : لاو اقدص امنرتكر ؟ ذك 0 ع 0 اذالاق مل 3 6 َ 0 د سو دا

 سو هيلعللا ىلصهلا وسر مكب لا (9) لقنقملا ررثكلا ار مهالاق شنب رف 3 اربح ! رق 7 3

 1 هللا كوسر لاقف اع امويو امنت اهو داق 1 ا 0 عيت الاق مرت كَ

 0 مم رح نإ 5 ماشه ل ير كب ةسشوةعسر كب ةيدع الط 5

 ةوبنالا 0 ةعمزو ت رحلا 5 رضنلاو يدع نب ةميعطو لفوت 6 ماعلا ث رآاو داب وذ نبا | 1

 دو نب ور#“و ورم 5 لبهسو جاححلا ان ا هيشمو هس ل ا ار ماشه نب لهح وأو

 7 اهدك ذالفأ مكلا تمر دق ةكم هذه لاقف سانلا ىلع سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لك

 نم برق لت ىلا اخاناف ار ا تح ايضم ءايغ زلا يلا نب ىدعو ورمحع ن نسل ناك دقو 3

 نم نيتيراح سسو يدع عمسف ءاملا ىلع ينوجلا ور< نب يدحمو هيف نايقتسي انش اذخأ 3 ث ءاملا

 ع نيش دع ريعلا قا اا اهحاضصل لوش ةموزاملاو ءاملا ىلع نامزالتب اهو رضاخلا يراوح

-" 
 هَ

 سوماق ها لقنةملاك بضلا ةصناقو كارتملا بينكلاو عستملا مظعلا ىداولا لقنقعلاو (1) 2ع 23



 اساحف نييعاو ىدغ كلذ عمسو امهم صاخ مث تقدص يدحم لاق كلل يذلا كضقأ _ "مط لمعاف

 نايفسوبأ لقا مك اع ءاربخاف ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اس ١ اقاطنا م 5 أههيربعل ىلع

 ادن تب ارم لاق ادا الخور 0 نب يدحل لاف ءاملا درو ىد ا ريعلا م دق اح

 نايفس وبأ يتأف اقلطنا مث امه نش يف اقتسا مث ل اذه ىلإ خان نيبكأر تير يف الا 1

 ىلا 0 0 ا هللاو 2 مه لاق يوتا هف اذاف هوو أهم ريعل را 0 6

 كلف عرضا يتح قاطنا مث انا ادد كلربو قلر اعاا ٠ 0 ه>و فرصف ع رس هباحصأ

 اور تا دنع نب باطملا دنع لب 4 ل تلصلا ينأ نب مه> يار ةفحم لا اولز, 8 0

 هعمو سرف ىلعلبقأ لجر ىلا ترظن ذا نااغقلاو مكانا نيس ءأ يفإو ملانلا يربي مف 50 0 00

 نالئو 00 نب كو ماشه ل مكحلا هاو هعسر نإ ةسشو ةعمر نب 4 "- لتق لاق مث هل ريعل

 ىف هلا مب هزيعب هم هلق برض هتيأرو شب رق فارشأ ن ع ا 0

 1 هو لاو يحل انأ تغلق لاق همد نم حضأ هنأ اصأ الا كفل ةيحأ ن * م ىتب اك ركسلا

 كان حار امو انمقتلا ع نك نا 0 ه6 هس باطملا دبع ىنب 3 0 : اضل

 اهاح دقف 00 و م حرذ اذكا م رق ىلا لسرأ هريع را

 عمت برحا أمس 0 ا د و ردب نو 0 دروح 6 2 هللاو 'لهح 0 لا اوعحراف هللا

 نايقلا اندلع فزءلو ا رو ماعلا دعو رززكا رحنو انالث هيلع مقلق ماع للك قوس اهم : مط هب

 ناكو ىئقثلا ور# نب قيرش نب سدجالا لاق اوضعاف ادأا انواع 0 الف برعلا ان ع

 نب 3 0 مكيحاص مكل صاخو 0 كل ىح دق ةرهز ينباي ةفحملاب 0 ةلرهز ينل ملح

 2000 0 3 كا فاو راو مح نوع اففلاو هوعنعل مترف اعاو 0

 نشرك ن“ ىقإ ناب 9و اعاطم موف ناكو ىرصهز اهنيشب زا لهح ا نأ ىنعي اذه لوش املة ةعيض

 2 هله ز وسب ٌتعح رف دحاو لجر مهم 00 يدعي ا سان مهم ر ل ' | ناب

 بلاط ناد ناك دقو موقلا ىحدهو 1 نيل ىلا نيتاه نكاد 0 0 قارش ل نا الإ

 ناو مئاك ينباي انفع دّقل هللاو اولاقف ةرواح 0 نيبو موقلا يف ناكو بل الك نا

 ايف لاق هناف ( يب كل 0 رو اا ع اا حر

 0 ملف اهر "2 جر أ نإ 2 مما عم ردا ىلا تااط ىأ نب بلاط صخش هنع تثدح

 لوش يذلا وهو 1 ناكو هلهأ ىلا ع و ىلقلا يف الو

 تناقملا هده نم تقم يف 3 نلاط نوزغ امأ براي

 للان رع ب واغال نكلو + كلا ريغ ولما نكلف

 2 قحسا نباثيدح ىلا ثيدحلا مجر ام

 ند ليلت وهو ىداولانطبو لقنقعلا هاذ ىداولا نميوصقلاةودعلاباولزن يتح شير تضمولاق
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 نسيم

 نلسوض ا 2 51 دك :

 دا هوا ناوي يسوع ب نرحل جو ول
 ا

 ا د ا را يس ع

 فقس

 ةنيمدملا ىلإ قللت نط نيفاندلا ةودنلا ف ردم ىناقلإ وشب رقهفلخ يذلا بثكلالقتتملا
 | مو ضرالا م طدنلام سو هم لعمل ىلا لوسر باص افاسهد يداولان اكو« مارحت نع هللا ثخبو

 (| مهردارب سودا وسال لوج د هعم رع نأ ىلعاو ردقي امهنمأدي زةتاكار ريسملا معلب

 هءاس ينب نم لاخر م دش (قدحسا نبا .لاق )هب لزتفردب هايم نمءام ىذاح ىح ءالا ىلا

 شلش كلا لا لل تيارا هللا كو رد كاف وما نب ردنا نب بابلا نأ اور ذ

 ةركملاو فر او يارا وحال لاق: دكت اود رطاو ياراوع ءادعر دان الو همدقتت نأ

 رول الر وا هايم ا نا >- سانلا ل لزتع كل سا اذه نأ هللا لوسراي لاف

 هللا لوسر لاف نوبرمشي الو بسنه موقلا لآ |ن متءام : المقضوح هناع ين 1 < تاقلا ند هاو دال

 قت>سانلا نم.هعم نمو 0 هيلع هللأ ىلد هللا لوسر ضف يأرلب ت رشأ دقل م هيلع هللا ل

 هلع نر يذلا باقلا ىلع اضذو> اويو تروغف باقلاب 001 م هي © هلع لزتف موقلا نم ءاه ل أ

 داعم ن دعس نأ 0 نب دمحم ىنثدحف ( قحسا نب د لاق ) ةنالاهف اوفذق مث ءامآ ءىلف

 نحي ناف انودع ىّت 11 3 * كئاكر كدنعدعتو هش نوكتف ديرح نف اشي ع كل يني , هللا 0 لاق

 تقدلف كشاكر لع تا ىرذ ا نإوام 2 م ل ىلع ننزل هللا انزع

 للا لوس يئاف ىلع كل انج دال نحن ام هللا ينناب ماوقأ كنع فلخم دقق انموق ن نم انءازو نك

 دقوهىف ناكف شيع محو هيلع هللا ىلد هللا لوسرأينب مّ ري هل اعدو ًاريخ مسو هيلع هللا 0

 لقنقعلا نم بوصت سو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأر امل تليقأو تحبنصا نيش را

 كداحم اه 7-0 اعلام ت تاقأ دق شير يذه مولا لاق يداولا ىلإ اًواح هنم ىذلا 80 وهو

 || هيلعمللا ىلص هللا لوسر لاق دقودادفلا مهحاف مهلا ىف دعو ىدذلا كرصتق مولا كلوسر' 8350

 || ب>اص دلعف ريخ موقلا ن هد نك نار محأ هل لل ىلع موقلا يف ةعيبر نبا ةيتع كي 0

 ثعن ةضحر نب اعأ وحب 2 يرافغلا ة ةضحر نب فاف> ناك دقو اودشري هوعطب نار مح الا لجلا

 لاحرو حالس كدمأ نك متبحأ نإ مه لاقو مط اهادها رئازجي هل ًانإه اوه نح شيرت ىلا

 سانلا لتاش اعإ نك ل يرحعلف كيلع يذلا تدضق دقف محر كتلصو نا هنبا عم أ عم واس رأف اناعف |

 رن لبقا سانلا لزت الاف ةقاط نم هللا دحال اف دمت زب م هللا لتاش انك 0 و كلا ف

 هيلعفللا يلص هللا لوسر لاقف سو هيلع هللا يلص هللا لودر ضو> ضوحلا اودرو تح شرق نم

 م هناف ماز زح نب مكح ند ناك اهلا ل 00 لفرد لسكر م تريش اف مه وعد ملسو هب ةنلع

 يناحت ىذلاو 00 ع دهجحا اذا ناكفهمالسا 20 كلذ دعبيسأو ة.حولا هل لاَ هلس رف ىلع احن

 انشأ نع لعل لهأ نم هريغو را 5 نود ينادحو ( قحسا نب دمت لاق ) ردب موي نه

 لاحتسافدت بامحأ | :ا رزحأ او اولاقف. يحبلا بهو نب ريمع اوثب موقلا نامطا امل اولاق راصنألا ن
 يت>ينولمما نكلو هن هوصقتم وأالبلق نوديزي لجر امام لاقف مهملا عحر مث ر ركسعلا لاوج هش

 نك ائيش رأ ملاقف مجر فاش رب 1 نعمأ تح يداؤولا يف برتشت كاق دحح وأ أ نيكموقالأ ر امن
 الوةعتم مط سيل موق عق عقانلا توملا ل برث, حضاوب ايانملا 0 ايالولا نشب رقءرشعماب تا ,دق



 أ مدانسأ كنا 0 اذاذ مكلم رم مم لحر لش 01 ام هللاو مهفويس آلا لس

 9 ةيشع ينأف سانا 2 يدم كالذ م ازد ا مكح ميم أماف ا اورف كلذ كعل ٍنديلا ريخ اق

 لازت ال سعأ ىلإ كل له اهف عاطملاو 0 دك كنا تيلولا اداب لاقو ةعيلز
 نيكي“ كفياح 0 لحمو سانلاب عع > ريلاق مكحاي كاد امو لاق نه دلابر 5 ََكأ ري 4مم كاد

 2 ا هلام ما امو هلدع ىلءف ىناح 0 أ دش كلالذ 0 040 : ا دوق لاق يرضألا

 0 لاق 0 ) هك ( مم اذه نب لهح انأ ىنعل هريغ سانا ردع نأ يدحاال قاف ةيلظنحلا

 نع يوبريلا كلملا ديع نب رودسم انك لاق 0 ورم نإ ةمامع م لاق راك نب ريب ولا

 اذه لاقف هيحاح هلع لذد ذا 56 نب :ناووص دنع نكات لاق ياسا نب كيعس نع لأ

 ندا دلاخ انأ اي كب اح سمع لاق 0 نب مكح لخد اماف هل نذا لاق ماز- نب ع دل وبأ

 و لاق ناوح هلبقتسا مث 2 هداك ولا نادو هك ناك تح ناحل ردص 3 ناوص هل لادؤ

 3 ةعسار نب ةشع 7 را لاق يت 0 0 قى كك 9 اردب ممم رمش نس 1

 1 المكنا ت تلق اق ادام لع لاق تشب ام مولا اذه فرق تهد أ كل له ديلولا | انأ ان تلقف

 د 1 لاق ىسانلا عج ريف هدد لوح كفيلح وهو يم رمضأا ني كيمخأو مدالا نع 0 م نويلطت

 000001 0 د[ كل لع 0 لق ليج اأ ىبب ةيلظنملا نبا ىلا بهذاف هتيد لمحتأ انأو: كاذو
 فقاو يم رضألا نبا أذاؤ هنارو ندد هيدي ناد ن 5 هعامج َّق وه اذاؤ 1 كو نا * ت كك

 لوقيهل تلقف موز ق ىلا يدقعو سد دبع ينب نه ىدقع تخف دق لودي وهو هينا ولع

 ثافك رع الوبر دجو امأ لاقكعم ن 6 كيع ننال نعمويلا عجرت نأ كل له ةعيبر نب ةبتع كل

 نم ىنتومني الثل هعم ت>رخو ةبتع ىلا ًاردابم جرش مكح لاق هريغل الوسر نوك ال را

 علطف رئاز> 2 نكرشملا 1 د دقو ىرافغلا ةضحر نب اعا ىلع تي ةبا 2 ربا

 ظ هفيس. لهد 2 لسف رم هع لاقف كرس خفتا ةيتعل لاقف ههحو يف رشلاو لهح 1
 نرخ تماق كلذ دّسف اذه ماقملا س 7 0 اعا لاقفدس رف نكمدب برمضف

 م |[ قحسا ن دايما تاع عجر م

 هللاو ا هباحاو ادم اوقلت نأ اوع:دتام هللاو شيرقرشعءماب لاقف طخ ةعمبر نب ةيتع ماق 2

 نباو همع نبا لتق لجر هيلا رظنلا هركب لحجر هبحو يف رظني مكذم لجرلا لازبال هو.تبصا ل

 متدراىذلا كالذف هوباداناف برعلا رئاس نيب و دمحم نيب اولذو اوع>راف هنريشع نم الحرو هلاخ

 هتدجوف لهحابا تئح ىح تقاطناف مكح لاق نوديرئام هنم اومدعت ملو كافلا كلذ ريغ ناك ناو

 ىذلااذكو اذك كيلا ىلسوأ ةَشَغ 0 ميك طا اياب هل تاقف ايي وهو 0 :نع هلاعرد لس دق

 دم نيبو انني هللا محي ق و 0 الكمبااو ادهم ىار نيح هرحس هللاو خفتنا لاقف لاق

 مكفوخم دق هنا مهفو روز ةلكا هباحصاو ًاديع نأ يار دو ةتكلو لاقام ةشير' اهو هباحأو

 كيعل ا دقو ساتلاب عجب نا ديري كفيلح اذه هل لاقف يرضلعا ب سصعاع ىلا عل مث هي هلع

 ل2225 2 2 تاي ل يا
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 هارمعاو هارهعأو خرص مث * ىفاتك اف يمرضحلا نب صاع ماقف كحال كقوقح دشناف مقف
 أ يذلا ىأرلاسانلا يجلد عار م هيلع ماوس ا داوانلا مآ تقدر داق تيم ! ْ

 وى 01( سا رفصم م لوما لاق هروعس 0 كرجل لوق ة ةينع غاب الو ة ةعربر 5 ةيدع هيلامهاعدإ 2

 مظع نم قعسلا ةضس شدحلا يف 0 1 0 | اهدي ة ةضرب ةيتع 0 م وهم ا نأ ا خفتا 1

 الخر ناكو ىمو ورا ها عن دوسالا تكلا هل دربب هن روك رح ءا كلذيأرا ءافةتماها

 جر> جرخ احاف هنود نا هل دعا مم امال ننادهاع ا كا قالا ؟ ىساس رش ٠

 عقوف ضوخلا نودوهو هقاس فصين همدق نابأف ةز+ هبرض ايقثلا اماف ىلطالا دبع نب ةزمح هل 5

 هعبتاو هنيعي ربي نأ ديري هيف محنقا تح ضوللا ىلا ابح مت هياححسأ وححامد هلسر سس
 هكنأو ةعسر نب ةدش هل ةعبر نب ةيّدع هدعل جرخ مث ضوملا يف هلتق يح هبرضف ةز>خ

 محو رش ةنالثث راصنالا نم ةيتف هيلا جرد ةزراملاىلا اعد فدلانم لدف اذا يح ةمتع نب ديلولا

 اولق متأ نم اولاقف ةحاور نب هللا دبع هل لاعب ا 0 راعااشاةودمزا

 0 نم انءافك | انيلا جرا دمعاي مهيدانم يدان مث ةجاح مكب انلام اولاق راصنالا نه طهر

 ل 000 و ىلع ىلعلاةو ةزح ةز>لاقو ةديبع ةديبعلاقف ما نء اولاق مهنم اوندو اوءاق

 دياولا ىلع زرابو ةعمرنب ةبيش ةز# زرابوةعيبر نب ةبتع موقلا ن نأ 1 ثرألا نب ةديبع زراف

 ةيتعو ةديبع فاتخاو لقد ةيتع نب دللولا لوي إذ ىلعو هلو نأ هش لهعإف ةز> امآف ة ةيتع نبا

 اامتخاو هاتف لح انغذف اهفاسأب ةبسوع عر ةزح كف هسا يأ م 0

 ىلص دالك رة اون + اف ل.س هخمو هل>رتعطق دقو هبامصأ 00 1 ةدسسع |ءيحاص 3

 6 ينأ ملل 0 بااط أ ناك ول ةديبع لاقف ىلب لاق هللا لوسراي اديهش تسلا لاق 2 هلع هللا 6

 : لوش ثرح هم قدا :

 لئالخاو نا نع لهو #*# هلو عرصن قق> هءاساو 1

 ني> راصن الا نم ةيتفال لاق ةعمبرن؛ ةمت ذأ ةداتقنب ا ينادحو ( قحسا نب دمحم لاق )

 تلاكومو ا قر ضع نممهضعب اندو سائلا فحازت مث 7 اتيموق درت اع مار ؟ ءافك اهل اوشا

 هللالوسرو لبنا مه وحضناف موقلامكفنتك 1 نا لاقو مهم - اوادخ ال سو هيلع هللا ىلك

 نم ةرسم ععب حل نص ةعلا مون ردب ةعقو تناكو #* ركب عبأ هعم شي رعلا يف 5 سو هيلع هللأ ىلد

 انندحو < ندم لاق نيسحلانب ىلع نب دمحم رفعخ 0 د قحسا نبا لاق ناذمر راش ّ

 5 خايشا ُ ءعسأو نب نايح ا قدح قا , د ىل لاق لاق عل اتدح لاك 3 0

 نارفعزلاب ام ءاطي ناك اما هنأ راصن الا تءداف كانه ناكص ربل أ رفعزلاب هنا عدر ناك دقو ملل

 ةءامطأ 6 رذدب 0 ةشدلب --7 ىف ريهز نب 0 لوشإ كلذ مورزخم اوذ مقدو ه هولعلإ نك ل 1 ادطل

0 

 بلاط يأن 0 5 ثرخان ةديعاب ٌمبلطملادبع ن ة 0 5 م هيلع ىلص هللا لوسر

 يئاديملا ند هراصت >اب ها كلذ لاق 1 و - ةءام طا راح ْق 7 دم أ رفصملاب يناكلو

 ( عب  يناغالا 5 )
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 ا ل1 حدف هدييفو ردب موب هباححأ فوفص لدع لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هموق
 إل هللا ىلصهللا لوسر نعطف فصلا نم لتثتسم وهو راحالا نب يدع يبب فياح ةيزع نب 7

 هللا كثب دقو كدا هللا 00 لاَقف ةيزغنب داوساي وتسا لاق مث دقلاب ؛ هنطل يف : و هيأ

 1 هئطن لبقو هقنتعاف دقتسا لاقو هنطا 0 ا هياع هللا ىلصهللا لوسر فشكف لاق يندقاف 0

 0 ]| ن وك ااا ا ثولا نما ماف ىرتام رضح هللا لوسراي لاقف داوساي اذه ىلع كلمحام لاقف

 95 1 هل لاقو ريم 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر هل اعدف كدل> ىدلح سع ا كب دهعلار 1

 ا 00 | لسمو شيرعلا ىلا عجرو فوفصلا م- بو هلعشلا لك هللا ل وسر لدع

 نا مهلا لوَش ىف لوقو رصنلا نم هدعوام هبر دشاني لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هريغ ةعم

 كتدشانم ضع لخ هللا يناي لوقي ركب داو ولام دعتال نيملسملا يد مويلا ةباصملا هذه كلهن

 لاق يراغاديبعن , درع "اندح لاق ريرح ب دمحم (انثدح ) )١( كدعوام كلزدحنم هللا ناف كبر

 لوقي سابع نبا تعمس لاق و قنحلا كامس ىنثدح لاق رامتنب ةم 3:1 نع كرايملانب هللادبع انثدح

 يك رسملا ىلا ماسو هيلع هللا 1 هللا 0 رظنو ردب موب ناك لاق باطلا نب رم ينثدح

 ينتدعوام يلزمنا هللا لوقو وعدن لعحوةب كلا لي ا ىلع هد مهو هباحصأ ىلاوممدعو |

 هؤادر طقس تح كك كب ماف نكرالا يف دعتال مالسالا 1 نه ةباصعلا هذه كلم نا مهلا ظ

07 
1 

 2001111 || 1 1 1 1 1111 0 ا س1

25 

 ظ

 ْ 1 او م يأ هللا ىلا كانكح لاقذ هئا رو ند ه4 مزملا مث هياع هءادر عض وف ركب وبا ذخاف

 ! دمع ينأ 0 3 مكبر نوُئيغتسا ذإ نكاح هللا لوا 0 كل هل را تدك

| 

 باه رابع ين ينهثلا او لاق عكو نبا انثدحلاق دم (انثدح) نيفدرمع ةكمالملا ند ا

 ب ردب موب هيف يف وهو لاق ماو هلع هلا ي ىنلا نأ سابع نبا ن ءاةمركع نبي دا نع

 كنسح لاقق مد 00 نذلاف لاق 0 دعب ديحأ مل تي مولا كدعوو كدبع كلأسأ

 ل. ريدلا نولونو جلا مزه لو وهو جر عردلا يف وهو كبر ىلع ا

 نمو 0 ةعاساأو مهدعوم ل ||

 م6 قحسا نبا ثيدح ىلا كا عجر 0
 مدس

 كانآ ركب ابأاي كاقف هنا مث شي رعلا يف وهو ةقفخ لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر قفخ دقو لق
 رع لوم عجبم ير دقو لاق عقنلا هايانث ىلعو هدو هسرف نائب ذدخا ليري> اذ_ه هللا رمدأ

 يدع ىب ذحا ةفاوس “نإ ةئ راح. يعر مْ نيءاسملا نه ليتق لوا ناكف لتقف مهد باطلا نبا

 ساتلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر جرخ مث لتقف ضوألا نه برشي وهو راجتلا نبا

 كوع كدعنا موللا 1 و هيلع هللا ىلص ىلا لاق لاق ساءعن. هللاديع قي رط نمىراخبلا ظفلو )١(

 نولوبو عما مزوس لوش وهو جرا كبس> لاةفددس ريو داق ديعلل قمنا موللا كدعوو

 سوماق هأ مدقت لتنتساو ا الث لاني مهذب ن* لبا 00 عا دلا
 265يسللللففك2دو2وللط ااا ذا ار)10أأ|1 ا ل ا
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 ا 5 لجر مول 0 ال هد يش ١ يذلاو لاقو تاع يطأ لك لك هددخ | ْ

 تارمت هدب فو ةملس ينب 0 الا نب ريس لاقف ةنحلا هللا لاقداالا ردد ريغ البقم انستا ّ

 دا عمد نم تارا ه5 مث لاق ءالؤه يات 1 الا ةنإلا لخدأ نأ ناكر 7 امأ عاب َْ ٠

 لوقي وهو لتق ىتح موقلا لتاقف هفيس
 داعملا لمحو ىتلا الا # داز ريغب هللا ىلا اصر 2

 دافنلا ةضرع داز 9 داه1لا ىلع هللا يف ريصلاو .

 * داشرلاو ربلاو ىتلا 0

 ع 0 مخ نوح لاق ةقلس اند لاق ديح وبأ انئدح لاق ريرج نب دمت هنا 25

 نم برلا كحضام هللا لوسرايلاق ءارفع نا وهو ثراانب فوع نأ داق نب رش مصاع ّ
 ىتح موقلا لتاقف هفيس كا 3 اهفذَقُف هلع تناك اعرد عزنف 1 ودعلا يف هدب هسمع لاق هديعأل ٠

 نب دمم ينثدحو لاق قحسا نبا نع ةملس انثدح لاق دمح نبا امدح لاق دمحم.( امدح ) لق

 اندو نمانلا ى ولا امل لاق ةرهز ينب فيا> يرذعلا ريعص 3 ةيلعا نب هللأ دنع نع يرهرلا 5

 حتفتسم اوه ناكف ةادغلاهتحاف فرعي الاع انا مح رال 2 مهللاله>ح وأ لاق مهضعل نم مهضعب (|

 0 ة ام ليقتساو ءايصخلا نم ةئفح ا ا هللا ىلص هللا لوسر تا لظ 7

 ديدانص نم لتق نم هللا لتقف ةعزطا تناكف 0 هباحال لاقو اهم مح 0 ”هوبعولا تهاشال ١

 ف 3 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو 0 يح موقلا عضو املف 5 00 ا شيرق | ٠

 ًاحشوتم ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هيف يذلا ششيرعلا باب ىلع مئاق ذاعم نب دعو نشلوعلا كا

 ىأز ودعلا ة 0 .اعن وفا ل هناع هللا ىلص هللا لوسر نوسرحي راضنالا نم رش فييشلاب 5

 لحو نع هللا اهمقوأ ة هعقو 0 تناك هللا 00 هللأو لجأ لاق ا عقم ته 2 اي هل 5

 صضعل نع بعصم نب هللا دبع نب ساعلا ينتدحو لاق قا دهح ٠ نع ةملس ا د لاق دج

 دال .وب هباصال نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبأ نعنع

 هللأ يلد كا 0 نسا هلا 0 هلق الف ث رخل نبى 1 قم 0

 هيف لع هللا يبص هللا لوسر تغاق في للا هبط الدت هل نيل هللاو نا تاو 11

 00 يرح لوش ة ةشادح ينأ لوق أ عمم سبأ اما صفح أ ان تاطخلا كب رعت كلوش طع :

 فد لاب ةقع نرش الخ يعد هللأ لوس زاب مع لاقف ف. سلا سو هيلع هللا ىلك الو

 صدع نا وا هيلع هللا لذ كل ليسردي لاك لوال هنأ هللاو رم لق قدا اف |

 نأالا ا م ازا الو دئموي تأق يتلا ةماكلا كلك نم هنااا لي ةشدح وأ ناك لاق

 ' لاقؤ سانلا عئصي 8 ةهأ ركلا دا ول هحو ا 5 مف مو هيلع هللا ىلص هللأ ل ع

 (نااندح لاق دمم ( اندح لاحرلا ءاقيتسا 0 2 لتقلا ف ناؤالا نا رمثلا لهأب

 هلتقي الف مئاه ينب نم ًادحأ مكن ىتا نف انلاتقب مط ةجاحال ًاهركاوجر 357 مثاه ينب

 ١ اوان اناا لقا ة ةعربر 3 دع نب هش لح وا لاق ه رع عر امئاف هلكشإ را هلعأ 7

 0ك
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 آ070010] 112 ا لع لا لوس يمن امناو لاق ةمايلا موي لتقف ةداهشلا ي :ء'اهرفكت

 هخاس الو هيذؤيال ناكو 24 وهو ماسو هي 06 ىلد هللا لوسر عرقا مك ١ نك هال يرتخللا

 000000 ل نارا بك يا ةفبحسلا ضقت ف اق دانا نع ناكاو هجرك يح ع هنع

 | يرخللا ينال دانز نب نجلا لاَقو ىدع يف ١ نم راصنالا فاح ىو وا. تار نأ رد هيقاف

 1 ند كوم جرح هل ليمز يرتذببلا ينأ ع كالو نع ىهم دوق ماسو هي هلع هللا ىلد هللا لوسر

 ىرتخيلا ىأمساو ّى يب نم لحر ةدائحو 1 ب ُْْث رخلا نب ريهز 0 ةحبلم ب ةدانح وهو

 انرمألمكلمذ كرات نام هللاو ال رذحلالاقف ليمزو لاق دا نب ثرحلا نب ماشه نب يصاعلا

 ىع ثدحال اع ماعلا نتومال اذا هللاو لاق كدحو كب لإ ماسو هيلع هللا 00 هللا لوسَر

 رذحلا هلزان نام ىلا ونا لاقف ةايحلا لع 0 9 ىلع رز 2 9 . يفا 5 لأ ناد ى دل رق 5

 0 وهو لتقلا الا ينأو

 ا قل وا توع د *(1)هل5أ ةرحنباماسين ا

 كعب يذلاولاقف 000 هناع هللا ىلد هللا كومو دايز نإ رذجما أ مث 2 دايز نب رذخلا هاف "اتقاق

 ( ق>سأ ن , دّمح لاق ) هتلتقف هتاتاقف لاتقل الا ىناق هن كاف وسال نا هلع تدهح دقل قلاب

 ركب ا للا دسك ا ىنادح لاق هنأ نكادد 1 نب هللا كيع نب داع نب ىح ىنادحو

 ورب دبع يعينأ ناكو لاق أ أةي دص يل هما 0 4 ةيمأ 5 لاق فوع نإ نا كيع نع امريغو

 مس 52 6-0 لوقف © ناقل ناكو لاق 0 نحو نمحرلا دع تملا نيح تي 1

 نأ امأ لإ كوعدا قش كندو ىلا لعحأف قةكرلا قفرعاال ى ا لوقف 3 لوقاف كاوبا هب كامس

 تل هيحال ورم د.عاي يتاعد اذاناكفلاق فىعاال اعل وعد الف انا اماولوالا كساب 0 الق

 دنعأب لاقدب ترص اذا تيك لاف 8 تاق هلالا ديع تاق لاق ا لع ا اا انكنبو ىجاب لعحا

 ىعد و هدب 1 هش ,| ىلع عم فقاووهو هب ترصردب ع ناك اذى ة> ةعم ثدحناف هم 35 هلالا

 كل له لاق عن تاق هلالا دنعاي لاذ ها ماورد عاب لاق يف 10 اذ "2 ءاس دق عاردا

 هدب َتدَحَأَو يدب نم كل تحرر امو اذا مج ١ تلق لاق عاردالا 0 مه نع كل ريخاباف قف

 لاق ( امي قسما تحرر ص 3 * نيالا 2 ةحاح 0 طوق ,مويلك تيا رام لوشوهو ىلع هادو

 070000701 نت ءارا نا ديس ني توع 0 ا ينثدحو ( ق>حسا نب

 لخرلا 0 هلالا ديعأي اممدءادخا هنأ ناد ف 4ع :ناناو فاخ تك 1 ىل لاق لاق ف وع كب 0- هحرلا

 0 يذلا كلذ لاق تلطملا دبع نب ةزمج كلذ تاق لاق هردص يف هماعن شرب مكنم م

 1 الالب بذعل يذلا وه ناكو ىجه لالاب هدد اهدوقأل ين هللا وف ندا كيع لاق ليعافالا

 000000 كازأ مءررط لع جسم بح اذا ةك< ءاضمو ىلا هجر ختنف مالسالا كري نا ىلع
 لالي لاَقف 2 0 لالا لوقف لج د قراش يح انكشف كار كلوش 5 هردص ىلع عضوتف

 0 ا ا ا ا ل ا تاب صب ا الل ا ل 1 ا ا تا ا ا ال ل عدل ك1 د هج اج حقل ا لااا ببيع

 هليمز ةر> ا ف هنريس يف ماشه نبا ىورو 000
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 توتال لاق يزتسابا لالب يأ.تاق لاق اون نأ ترا فلخ نية سأ ا نيح || ظ
 هللاراصنا اب هنود ىلعاب حرص من | 0 نايق 0 لاق ءادوسلا نياا عمستا لالب يأ ت تاقاوم لآ

 بذأ انأو ةكسلا لثم يف انواع يح انب اوطاحاف لاق اوين ن أ توتال فاخ نب ةيمأ رفكلا سأر
 كسفنب عا تلق لاق طق اهاثع تعمسام ةححص يما حاصو 0 2 97 كحد ترضف لاق ُهْنَع 0

 محرلا ع ناكف لاق امم أوغرف يح مهفايسأب اهوريهف لاق ا ل ينغأ ام هللا وف ءاتالرا :

 000 هللأ ديع يندح ) قحسأ نب لاق ) ي ريسأب ينعش و يعارداب بهذ 0 الب هللا محر لَوش ا

 اندعصا تح ىل مع نباو انا تابقا لاق ناذع ينب نم لجر ينادح لاق سابع نب نع ثدح هنأ

 52 نيم رك ءّلع ةمقولا رظتنت ناكرشم نحو ردن ىلع ام فرش ل

 موزيح مدقأ لوش الاف تعمسو ل الا ة ةمدج امف انعمسف ةباحكسائم تنذ ذأ لشق نحل اثق

 ندم لاقت © تكساف كلهأ نأ تركف انآ امو هناكمتاف هيلق عانق فقكناف 2 ًاماف لاق

 ها راجنلا نب نزامينب نم لاجر نع راي نب قحسا يأ تدح ( قسما

 ىلا لضيارا لق هك ًارعقو ذا هبرضال ردب موي نإ 0 ن. الجر عبنال يفا لاق اردب دهش

 مكحلانب هللا دنع نب نة رلا دنع انثدح لس دقة ا

 ا نع ريثك نب ءالعلا نع قحسا نب دم ىنئدح لاق ريكب نب ىحن انثدح لاق يرصملا

 55 اردت ءاب يأ: ىل لاق لاق فن دح نإ لوس نب ةماها يأن ءةمر# ن روسملا نب نحرلا دبع

 فعلا هللا لض نأ لبق هدسع نو هدا عقيف ةقيسإ كارقلا ىلا رتل ادخل 3 ناو ردم وب

 لاق ةراخع نب نسما ىنثدحو لاق دمحم نع ةملس انثدح لاق ديحوا انثدح لاق د ( ن0

 لاق سابع نب هللا دبع نع ثرحلا نب هللادبع ىلوم مسقم نع ةئييع نب محلا نع ةلش ارت
 لتاقت لو ارح متاع نينح مويو مهرووظ يف اهوانرإ سا مئامع ردب موي ةكئالملا امس تناك

 نوبرضيالو اددعو ادد. مايالانم هاوسامف نونوكياوناكوردبب موي ىوس مايالان م مون يف ةكشرالا

 ىلوم ديز نب ديزي ىتدحو دمحم لاق لاق ُةمِلس اسدح لاق د نبا انيدح لاو دخ ( 35

 ناك الاق ركب ىلأ نب هللا دبع ىنئدحو. لاق سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ةمرتش سن
 ةوزنغ نم ملسو هيلع هللا يب هللا كوس ةماس ىبوخأ حوملا نبورم نب ذاعم

 نبذاعم لهجإبأ ىتل نم لوأ ناكو كن :زجسسيال مهللا لاقو يلتقلا يف سدتلي نأ لهج ينأ نآس اردل

 هيلا صاخيال مكمل اوبأ نولوقي مهو ةحرأا لثم يف لهجوبأو موقلا تعمس لاق حوملا نيورمت

 همدق تنطا 5 ةيرومص هب رصف هنلع لل 2 2ك امل هوي تدمعف 0 :رم العد اهعمس املق

 اهببرعضي نيح ىوتلا ةضص تحب نم حيبطت ة اونا قحاط نيح امهشام هللاوف هقاس فصنب
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 دّقاف ع لاتقلا ىنضهجاو ينج نم ةدا2 تل يدب 0 جاع ىلع 3 ركع هنأ قبرخو لاق

 لاق اير ل ىتدااليلف واح امحسال يناو يوب ةماع5 تانك

 نبذوعم ريفع وهو لهدح ىلا سم 6 لاق نافع 0 0 ندهز ف نك 7 كلذ كعل داحم شاع مْ

 لهح ىأب دوعسم 0 هللا د كاسعر س لق َىَ و انو قءر هيو كر هنأ َىَح هب رمذف ءارفع



 كيك . --نيإ" * يرصولا يع جماع 1 هب لو ساب 1

 ا ل

 01 ا ا ا قلايف م د - او زطتا ىف يف سو

 نشدك هيك رىلع هتءفدف ريس همم 5 ! 8 0 7-0 0 ناعدح نب هللا دسعل ةبدام

 تعءضوف 4 رعف قهر كاما وق دوعسم نإ هللا دبع لاقفددعب أمف نو لَو م اشدخ اهادحأ

 هللا ودعايهللا كازخا له تاق 3 - قدكلو يئاذاذ 1ك ةرض نك دقو لاق هقنع ىلع ىلحر

 :هللا ىلص هلوسرلو هلل تلق لاق مويلا ةربدلا نمل هوهتلتق لحر نم )١( دمعا ينازذا اذاعو لاق

 لاحر معز لاقي . نع ل 0 لاقد.ح نإ اة لاق 0 ب دم ) د ( مساق هيلع

 2 +[ 0 مغلا ىعاورأب تيقترا دقأ لهخح واىل لاق لوشإ ناك دوعسه نبأ ا مور يفب نم

 0 اذه هللا لوسراب تقف 1سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب تنل 2 ةهار ا

 ( كوسا“ ناك تناكو ريغ هلإ ال يذلا هللا 5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر. لاقف لهج 5 هللا

 0 ْ هللأ ىلد هللأ لوسر يدي ناد ديار فلا م هريغ هلال ىذلاو م تلق م هللأ ىلد هلنأ

 نعي ذا و 0 نع 0 ديزي 1 سان َ لو 0 هللا دع لا 000 هيلع

 ْ 3 اوقلاو هورفاف ليازتف هود خبل هب اورهذذ اه الق 4 عرد يف خفتلا هناف فاخ نب ةفأ ن

 3 دساإ هيباع هللأ ىلص هللا كوَسَر فقو 3 ءلقلا ف مه وتلا ام اق ةراحملاو تالا ن م هيعام 0

 هءاعصأ هل لاقف ًاتح ِ  ليعوا تانجو اف اقح مكر 0 م له بياقلا 0 لاقف

 1 ”0 ا ا ا ا كلل سأ ارع كيوطلا دنس 2 ىندحو

 هديا دعانا عه ءاقلا نكأ| ليلا ىف رع نم كلوش 0000 لوسر

 يناف 922 مك رك دعوام متدِخَو له بياقلا ىف م, ميم 0 م ددعف ماشه نب لهح اناابو ة ةءمر نيا

 مارد اوفر دق اموق يداننأ هللا ل وسراب نوماسملا 0 ع ير يندعوام ال دق

 5 ل[ زع ضعب ىنثدحو قدسا نب د ناك وح نا ةودظتسإألا + لاو مهم لو ام

 مكيبتل من كا |١: ةريشع ا بيلقلا لع لاق ةلاقملا هده لاق ماو 0 هيلع هللأ ىلد هللأ لوسر

 . له لاق م ىانلا ينرصنو ينومئاتاقو ىاناا يناوأو ينومتحر >او قاتلا ل صو ينوعيذك

 اوقاب نأ سو هيلع هللا ىلص هللأ كوَصَر م ل او طاق يتلا ةلاقحال 0 3 كدعوام متدحو

 هحو ل ىغلب مف 0و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظفف بماقلا ىلا تدعسف هيلع دا بلقلا يف

 0 در, َئىَد 0 نإ هن رض دو هدج وف هنع ةاوضر و قاطناف لجهد 75 7

 هأ ةموق هلق لحروا ءاوطتلت لحر قوف لهو لاق هتيحعأب قا لاو يح



 طاق ل ا ل ل ا
 : هي نوب رن ا قا

 (ما)

 المل جالا سو هيلع هلا ىلص للا لوسر لاقف ريغت دق بيثكو ه اذاف ةبتع نب ةفيذح 31 ظ
 هعرصبل الو يباف ا 00 لاقفلاقلاق ل ينام نم كلخد دق درا

 اعدف لاق كلذ يننزك هل 3 ديب فكل ف هع 0 َِك “2 6 را
 نع ماسو هل تا لسا لو نا مث ارت هل لاقو ريب هل لسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ||

 كومو ناك دقو 8 ةعمج نم لا هف 0 5 ع عمش د مح امن ركسلا يناعألا َ

 هللا 0 نوسر ا لاقف 0 7 موقلا ا نسل نغأ| 3

 ودعلا له نأ نار دقلو انم هب عا مث اام هللاو ودل ا فلاح نأ ةفاخم م

 انفذ نكلو هعمك ند هنود نكي مل نيح عاتملا 50 مهفاتك ا اندعامو هللااعالو ها

 3 0 لاق ( 8 هب 5 متآاف هنود امو ودعلا ة 1 ماسو هيلع هللا ىل<د هللا لوسر ىللع ََ

 اسو هيلع داوم 1

 الا عجم اسوهيلعللا ىلص هللا لوسر نأ نامور نإ ديزيو ةداتق نب رمع نيمصاع تندحو ||

 00 ةيقع 0 يفو كلذ لثم لتقلا نم ناكو ا نيرو هكر اوناكو ا نعأإ
 ذنلالتق ءأ رفصلاب ماسو 4 ءاعهللا 0 هللا لوسر ناك اذا 0 ةدلك - نب ثر ا ن رضنلاو طعم 35

 7 دبع ىنثدح ( قحسا نبدمم لاق ) هنع هللا كر 0 يب ن. ىلع هلق 3 ب 0 نباأإ

 لاح ىراش الام دق لاق ةرارز نب د نمرلا دع نب هللا دع نب ىحي نع رك م
 فوع ىلع ممحانم 2 5 رفع َّك 1 1 ماسو هي هلع هللا 2 يللا جوز ةعمز تنبإ ل ممم مدق 4

 1 ذا مهدنعمل ينإ هللاو ةدوسل وهن لاق باحملا نواع برضينأ لق كاذو ءارقع ينبا ذوعمو 7

 2 هيف ماسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسرو 0 ىلا تحرق م6 َّك لق يراسألا 3 ه ليقف

 يمض 0 هللاوف 0 لحم هقنع 3 هادي هع 55 رحخلا ةيحاب ف ورم نإ ليهس ديزي ع

 لوق.إلا ينينأ ام هللاوف اما رك مم الأ مكيدبإ ميطعأ ديزي اا ثلق نا كلذك د نأ نيحأإ .

 ا هللا لوسو انإ ت تل تاثفلو سرر تيبلأ نم ملَسو هيلع هللا يتاح 2

 0 7 تاقءاام تلف نأ ل.“ هقثع ىلا هادب ةعومجم دا 0 يع تكلم 5 قحاب كعب يذلاو ٌّخ

 ك0 م ا ا كالا

 ةعيدض نب سايأ نإ هللا ديع كس نايا باصغع 2 مدق ن م كو ناكو ) قحسأ دمح لاق 7: !ٌ

 0 ةعسمر 0س ةيضواكر 6 ةشع ل لاق 3 أرواق اول يعاز .آا هيا ا 0 نبا 8

 داما و نا مللاو 0 ف دعاق وهو ةيم ب ناوفص لاق شن رقفارشاددغي لعجا.ءاف لاق 3

 تخل ماجاو ال تو هللاو دقو رححلا يف سلاح كلذ وه لاق 0007-5 لعفام |ولاق ىنع ا

 00 0 1 ع نع نابع ف هلل ادسع ع نب هللا كددع نب ناسح ىنادح ( قحسان , دمحتلاق ) القا 0

 أ دنع نب سايعال امالغ تنك ملسو هيا هيلع هللا ىل< هللا ل وسر و عفار ونا لاق لاق سابع نب ىلوم ع

 ءركيوهموقباهيساسلا ناكو تملسأو لضفلا مات ملسأو تيبلالهأ انلخددق مالسالان اكو 0



 فا دق هللا ودع بول وأ ناكو هموق ىف قرفتم ريثك لاف ادن 5 كراس مك ناكو مهفالخ

 هناكم ثعب الا لدحر فا 5 اوءنص كلذكو ةريغملا نب ماشه نب ىصاعلا ا علو ردن نع

 ةوق انشا يف اندحوو ه اردو نايف ندر نعرد 01 باصم نع ريا ءاحاماف الحر

 ا امف سلا ينإ هللاوف مزمز ةرحح يف اهنا حادقلا لمعا تنكو 0 ازعو

 هياحر رح بهل ونا قسافلا لبق ذأ ريا نم انءاحام انرس دقو ةسلاح لضفلا ما ىدنعو حادقلا

 اه سانلا لاق ذأ سلاح وه انينف يربط ىلا هرهظ ناكف ةرحلا بنط ىلع ساح قح ريس

 سلاحف ريا ىروعل كدنمف ىخا نبا ايمىلاءاهبول ونالاقف مدقدقب طملاديعنب ثراحلا ننايفس وب

 ( و "يدل لاق نانا نما ناك فن5 ىنريخا ىخا نا اي لاقف هيلغ مايق سانلاو هيلا

 انيقلسانلا تملام كلذ عم هللا مياو اًؤاش فنك نر نولتش اقاتكا مهانحف مهانيقل نا الا

 عفار ونا لاق "ىش 0 موقي الو ا يل رالا وا ءاهملا نيم .قاب ليخ 9 ام

 يهحو برضف هدب بو ا ووبا عفرأ هيدا هللاو كالت د تلق م ىددبل ة رحللا بنط تعرف:

 6 الجر ت تنكو ا لع كرب 0 يل برضف 0 لاق ةديدش ةبرض

 ةحش ها ىف تحشف ةبرض هن ؛ هليرمخأ هىدخاف ةر د1 دي 0 1 لضفلا مآ تماقف

 يت>لايا عبسالا بف شاعام للاوذ اليلذ اياوم ماقف هديس هنع باغ ن انط ل تاور ةركش

 هتب يف نّتنأ ىت> هناتقدي ال انالمث وا نيتليل هانبا هكرت دقلف هتلتقق ةسدعلاب هلالح لح هللا هامر

 نا الل ا ىلا لبر نط لاق ىح نوغاطلا قتي اك ةسدعلا وشن نشيرق تناكو

 ا 0000 2077 19 ادلطلاو لاق هح رقلا هده ىبخم الاقف هناييفتال هتيب يف ننآ دق كان نا
 0 ةراحملا هيلع اوفدقو راج ىلع 3كم ىلعان هونفدف هولمتحاف هتوسع ام ديعب نم هيلع ءاملب

 نن يح: 0 عا م ع.ديءم.نب هللا دبع نب سانعلا يتثدحو ( قحسان دمع لاق ) هوراو

 00 تان قانولا ف نوسوبح يراسالاو ردب موب نم موقلا ي 1 لاق سابع نبا نع ةئنبع

 تعمس لاقف مانس ال كلام هللا لوسراب هنا اكأ هل لاقف هايل الرا 0 5 سو هيلع هللا ىلد هللا

 نءا لاق ) ممسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ما هوةلطاف سايعلا ىلا اوماقف هقاثو ىف سابعلا روضت

 سانعلا ريسا يذلا ناك كاق سابع نبا نع ةئيع نب مكمل ند ةرام نا ندا ىتدحتو( قحسا

 لاقف امسح الجحر سايعلا ناكو اعومجم الحر 0 ةملس يف ا ور لا أ

 نع ا لوس اب لاف 0 ءلا ترد لك 0 هللا ىلص هللا لوسر

 0 هيلعهللا ىلد هللأ -- تا اكو اذك هتئه هدعب الو كلذ ىلق هتيارام ل>ر هيلع يناعأ

 نأ سابع نبا نع اص يب نع يبلكلا نبا نع ( قحسا نبا لاق ) مب رك كلم هيلع كد

 دقأ سايعاي ةئيدملا ىلا هب 3-5 نيح ناطملا دبع نب سا.عال لاق م سو ةياع هللا ىلد هللا لوس

 مدحج نب ورم نب ةيتع كفيلحو ثرحلا نب لفونو بلاط يلا نبا ليقع قا ناو كفن

 ينوهركتسا موقلا نكل و الم كف قانا وسر ,اي لاةف لام وذ كناف 5 ثرحا ينب

 00011 راك دقت كسا شال اما هب كن زح هللاق مح نك دن ام نكي نا كمالساب رعأ للا لاقف



00 

 سابعلا-لاقف بهذ نم ةيقوأ نيرشع هم ذأ دق ملسو هِلَع هللا ليد هللا لوسو ناكو كل 00
 ناف لاق 0 ىل س مل هناف لاق كننم هللا انا عأ يش كلذ ال لاق قادف 2 امسحأ هللا لوسراب

 ا تاق مث 0 0 مل ثرحلا تنب لضفلا م ا نم تيحرخ نيح 52 هتعضو ىذلا لااا |

 كئمب يذلاو لاق اذك هللا ديبعلو اذك مثقلو 0 هللا عملو 5 :الف هذه يترفس يف تلضأ |

2 

1 
1 

|] 
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 0( نباو ةسقن سان اعلا يدفف هللا لوسر كنأ مل 2 3و اهريغو ىريع 1 اذه ماعام قلاب ّْ

 4ث 1 نع هيبأ م نب هللا ديع نب 00 نب دمح 2200000 0

 ءادق 2 ماسو هي هلع هللا 01 هللا و تف بدر تدعإ مها 000 ا ءادؤ 2 كه كح ُثعل 1 تاق :

 نيح ىصاعلا ىلإ ىلع ام ادا هحكدخ ا طط ةدال هيف تعلو كاع عينرلا نإ ؛ يحداعلا يبأ 1

 ةديدشةقر ماسو هيلع هللا يبدهللأ لوسر 01 فقر ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ١ 57 0 || ماعينب

 هوقلطاف هللا لوسراب مم اولاقف اولعفاف أطيذلا | ماع اودرتو اهريسأ اذه اوقلطت نا م أر نا لاقو

 1 ة تحاب لاق هبا نعداع اح > (: قحسأ نبا لاق ) اها ىذلا اماع اودرو

 0 ءادف يف اوتعَد الو مكب اوتمشنف ةباكحاو اد 2 تلا ماا

 ا دوق لوغي كم ع نإ را ناكو لاق ءاذكفلا قف هياككاو دع نا كك مم 1 ا

 كلذك وه انيف هيل ىلع 5575 نأ بح ناكو دوسالا وس تر 0 ةعمز هدلو ند ةيالاع هل.

 ىلع نشلارك تكب لَه وان يحل ل له رظن ا هرمول بهذ دقو مالغل لاقف ىلللا ِق م م ذا ْ

 يه امبإ لاق مالفلا هيلا عجر املف قرنحا دق يفوح ناف ةعمز يندب ةكح ىنأ ىلع ىبأ لل اهالثق |
 دوس-الا لوش نيح كلذف هتاضأ دق اط ربعي ىلع يد ةأرضأ

 ع دودخلا ترضافر دب لع نت نكلاو 6 ىلع 02 الو

 دياولا يبا طهرو موزو 2 صريصص ف "ا ردب ىلع :

 0 | امرا يبو © ليقع لك تكا 1

 ديدي نم ةمكح ينال 0 #3 5 يما الو ميكر 0 ١

 اودوس مل رد 0 الولو #2 لاحر مدس عل داسدق الأ

 > تيب يانج

 3 4 ءءء دوووم دم ل نسير 00

 ففتح م .وحزرفشب 300 3 57 ' 3

 000 لع 3 > ا : 2 لع ا ومحل هوا ل نا 0 2 ةرال" ترو ١

  اهايأ رت ةبتع تأد دنه لوق هب ينغو رعشلا ند ردد يف ليق امو »»
 ©٠« ' وص

 اهار ن* وا ناصغ- 2 !ك نيوخالا ىلن سجود

 ىصاطي رئاعلاو تزرع يأ دودحلاترصاقت لاله وبأ لاق(*«)دوهسلا ىورو(52)لضييورو(١)
 ينأ رامعالا دودحلاب دارأ هنا لاقي نأ زوحنو رصاقتلا كلذكولثءدخلاقراتملاورصاقف

 ) 2 يل : 2 ناعال

 دب 9



 تك يمت ل ا ا ا ا ل
 ٍِ 01 1 ا 7 22 37 5 1

)+*4( 

 0002 ار الو نا# اناظطتباال نامرك +
 *  امههاراو ىذلا ريق لاو : يوبا ىلع 0

 اهاتنك ىتفالو ل « وهكلا يف لبيك لشمال

 000 11| ردا ىلا تونا ريكلاباتكلا يفو لهو حيرس نبال ءانغلا نأ يعاشبلا 59
 نع الو ندع اللدجا ال ؟نادعأ: تاني الا هده

 هارت ءامملا دك * يف نييطخ نيحمر
 1 ددوس يف * اعدو ذأ افلخام

 اها طش اوفع © تلكت نش اذان
 يدقاولا نب :عدنش نع دق [ددح لاق ةماسأ 1 نب ثرحلا ينن دح لاق ل ني ندحلا ) ينربخأ (

 نب نك را دع نع ىدقاولا نع هما ن عما نب دامح انثدح لاق ىهزالا يأ نا ا

 ةع نب ديلولاو ة ةعسر نب ةسثو ةعسر نب ةيتع أمف لفرد ةنقو اك 0 لاق دانزلا ل

 7 امييصع ثرعلا اهمظاعمو مس وملا ىف اهحد وه ءاسزجا ميوسن اهغابو مي رب ةمتع تنب دنه تاق 0

 تمودس دقو مهكسو مس موملا دهشت تلعح اهناو ةيواعمو رخص اهيوخأو ديرمشلا نب ورمع اهساب

 املف كلذ ضعب اط تفرع دق برعلا ناو ةيدصم برعلا م انعا انا لوش 0 ةيارب اهحدوه

 موسف 0-10 ارعأو ةبيصم ايا نم مظعأ انأ تلاق كالذ اهغلب و هب كيس اهب ده تدم ا

 || اواعففءاسنخلا لمي يلج اونرقأ تلاقف برعلا اهف 0 ظاكمب مسوملا تدهشو يارب

 دقو ةيدصم برعلا م اعأ ةيتع تنب دعا ت تألاق ةخااب ل نم |[ 1| اطلاق ا 1 اهلف

 : ةيواعمو رو ا ور نأ ءادخلا تااقف مي .مهظاعت مف كتبي دصعبرعلا نيمظاعت كنأ يف نغأب

 تلاق دللولا يح هاو ضير ن ةيش يمحو ةعسر نب هن :ء يأ تلاق تنأ مهنيمظاعت مث ور 0

 لوقت تدفعنا 3 ” كدنع مم او 3 ءاسنلا

 اهدوحم ىلا مان اذا ليلق # ةربنغ نيعب | 0 يبأ 5

 اهدوفو نيركلا ةارس نمهل # يذلا ةيواعم ىسن امو

 (١)اهدوقي اق لاطب ًالاةباس #«ادغاذار>س لثماذ نموار>صو

 اهدوقو  شني>-بر>نارينو #* يملعاف ةيزرلا دنهاي كلذف

 امين دنه تلاَقؤ

 اهديرب غاب لك نمامهماحو * امهيك نيحطب ألا ديمع يأ ْ
 اهديلو رامذلا يماخلاوةيشو * يماعاف كحيوت ارب لا ةبتعينأ

 اهديدع مام رعلا يبو * 0 نمدحلا 0 كتئاوأ

 ذدئموب م اهل تلاقو

 تايبالا الا 0 و نقم لاك نيوحألا ىلإ نيح نه
 حمييبيبييللل سس ييييييييييبيببيبب يحيي يي يبي بييييييييييييييييييييي يحيي سس ل يسامح

 دوجحأ ىعو بق لاطآلا.ةمءاسإ يورو(١)
 202 ست هشه 55-2252551 25525522 يي 222 يجي 222 22 اا



 رم يا ةفإ عا ريل ولامع 17-075 كا 7-00 ا ا ا دا ل
 اج ير ل لل وف

 6 22 2 م 4
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 نب 0 ديع مدق لاق ناشرقلا صضعا يف ا د لاق 0 نع دامت نع ب نب نيسحلا (ينوخأ ١) ا

 ذسنلا برش رفعج نبا اذه لاقف ةيواعم ىلا 0 * ناسنا هياع لخدف دفاو ةيواعم ىلع رفح ||
0 
 نسم ءالملا 0 رعو رفعجم نإ نأ ىلع لخد 7-0 2 ةبوأعم ءاط هياع ها َُك رو ءءانقلا معسل لا 3

 اهدوع ىلع هنيقت تدلا اه ءىكي تيبلا ءادك يف ةقلالخلا سمشلاك هيدي
 ماسإ دراس 2 ىنشن د ةدبإ رح راق كداؤف تام

 لك اذاف هئم نب :رددل نع :هؤملا ا كيلع 1 لاق رفع ا اذهام لاو سع هيد نيبو

 نب ثرحلا يف تباث نب ناس> رءش اذه لاق ءانغلا اذه ام بط اذه لاقف روفاكو كسع حودحم

 رظنملا حببقلا رفدالا ينال يبا عالا هن ثنا ىدلاد 5 كف لاق اذه ريغب ينغت له لاق ماشه

 هولا ةلاقلا هده هيطعأف همالك قيقرو هئيساح راح انآ هذح 1 هيلع ةيطعتف هب ا

 امدح ةحيرأ لاف كا ردك < اه لاق ندحلا توصلا اذه هلئرتف حرلا هب ةيبطلا سدالا ةئيللا أ[

 قو ع يو هللا حبق ةيواعم لاقف تيلبال تيقل ولو تاطعال اهدنع تلئس ول ءانغلا تعمس اذآ 0
ْ 1 

 انك "تفنن 0 رت 0000 جالت ا 0

4 . 3 
 ا

 ةلصإ هللا ثعإو جر مك

 د 5 ةرأ لا هدانا د 0

 قؤلنلا كتقلتت دق الط © ورش كاراال كل

 قيحسلا دعلا جزاتلا اناف « انرت رح قود نم نأ
 قوش. ءاقللا ىلا انالكو #* انيقالاف انثي بحلا ىضق

 سلو ىنغ اذكه نكلو هل نحل يالا تاو ينأ ن رمل كلاثلاو لود تييلا يف رمشلا [

 0 ءشلا اذهو لوأ لي نفتح قوكلا هيونال ءاسلاو تلات تر يفام ةناكط الك انما

 كلذب 2 هرقش قابلا رك ذلا ريثك ناك من اطلاع نشرت 5. نم ءاحال ةعيبر 0

 لوش تلا ىو لاق ىنئادملاو يذحقلا نع كا هللا كك ع يأ ن ةدعدتأ مدان[ 3

 تايبالا هذهمامتو حج ف نم«خو كا + تناكو لاك ريا نما * ايف ||

 ترك ذ نم ناورالتا كام 31

 قوي 5 ينااو فيلا ةليل < انعلام يع لو انيقتلاف 0

 قفر 0 لود باق *# الضو دش ان يرحو

 قبلي يدنع ءاسنلا لكل ل * ذيلاو نس وعلا نأ ينظنال

 قرط ءازرعت للا تلونو ركماتأن نا مويلاكل له

 راوس. نت هللا دنع وع دمي نر لاق نابزرملا نب فلخ .نب دن ( ىف

 ماقأف ا ريدغ 2 ك١ ا نأ هع ينأ كر 0-0 لاق للا للا نب رمشتلا نع يضاقلا 1

 ةيوارلا بيبح نبدمع لاق لاق فاخ نب دمحم ( ينرب>ا ) فج يتح هنم برشي لاز امو هيلع []
 نجلا قولخ نم قوات اهدي فز مارال 7 تليقتسا امعن نأ ينتاب ||



 ره لاقف كحضت يو تضمو هواك تك

 اقولخ ينالم نم دلخلا ةنح * يسيعو ىسومبرهللا 0

 اةيفراحسم تدبلاتفاط نيح * يصيق يف اهفك نم هتحام

 اًقيرط نكلس ين فرعا نيل د امل و نرخ نأ تيضغ

 ا انو 0 يدع © اك نانقو احح 00

 رم لع بيع امث لوالا تببلا اذهو

 مقسلاك سيل ماقسو #* من نم باقلا اذه نيد

 يرت ذإ فيلا انما * الحر تنصت اكن

 مياعلاو داالا لل غ2 )لتر هن تنشد
 ةراللا نكادك لثك « لجر لئام.تنحوبو

 ةكس وص : امموا
 الثم دق ىلا يني * السو اعبرا يلياخ

 رثبلا دنع ىداولا ىلعاب

 2 .كلكو

00 5 000 2-7 
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 كا د لل

 د

 الدب ىّصم دوق نلعل د

 الذع نم لوق يصحو اهاوهنو انكاو *#

 هقشو قدحسا نس ىلع دولا قر ةبامسأ ا لوألا ليقثاا نم 10 ردقلا نم هو ىلذطا ا

 نع امقو ورم نع يلع دولاب ليقت فيق>و قحسا نع اهارج ُّ رصنلاب لهر نان حرس نيالا |

 ا ةدامصق ند 1 و د ا

 سس وص

 200 شكلا قراو قفر هلعا# لعتشاو بها ذخ دان تلقف

 تحلل ١ صرعملا لاقم> تلاقو: :*: تو تملس -انقتلا املف



 تا م ه«تقدص ان ٠ ىش» # ةمدغ حشاك شاو لجا نما

 بتعلا شرا لوق هدو يذب د عطا ن هو 06 لصولا ليحتعطقو

 ا ٠
 م ةراجا ةنأملا نم هس وص هجوم

 باضغ ماك ورح د بأ راب كلهأ لايام

 بدلا مود زو 3 اودع وأ كلهاش رزد نأ

 ديرد نب نيسكلا نب لش كلذدب 01 ري ( ىريخلا ندح يذ اعل رعشلا د لفاكلا ند هصو ىع

 رصنلاب لدهر فريفخ را اعلا هنطوسب وطا ءانغلاو ا ع ماشه ب سايعلا نك هيرهع نع

 م هرامخاو لدح 2 سلع 2 0-0

 و دير كلام نب يدعنب فوع نب دعس نب ثوغلانب ديز نب ثريا نب دير ساعوه

 مهيد سس _دسشسسلا

 نب نطق نب ثوغلا نب لثاو نب سمش دبع نب مثح نب ةيواع» نب 5 نب ورخخن ليش ا

 ناطح# نب برعي نب بحشل نإ ايس نب ريح نب عسيمطلا نب مهلا نب نعأ نب ريهز نإ سرع

 نع ل هنأ لاهو مهن توصلا ندحلاو هن هنود نسل ندجاذس قلو ريمح كولم نس كلموهو

 يسال الق 0 يبأو ىلكلا نبا نع هيبآ نع داح نع ء ىبي نب نسحلا ( ىنربخأ ) نيل شل
 لاق دش يبأ نب هللا دنع انثدح لاق رامع نب هللا دصع نإ دحأ ( ينربخأ ) هتوص نسل ندحاذ

 نابح نع يتاد.طأ راعشلا ىذ نب مهارب ١, نب: ليمسا نع ء يباكلا نبأ نع حاب لا ن لعام

 ناوصنمزيف ارفح اورفح مهنا ءاحص لح نم لحير 5000 لاق هن يبحرالا 'ىلاه نبا

 بهذ نم مكاخ هءاع لاحرلا نم نوكيام مظعاك رب رس ىلع ل>رب مت باب هل جزا لعاودل

 ين ىليلخلا ليقلا ندح وذا اعانأ هق توت كم بهذ نم حول 0 دعو بهذ نم ةباصعو

 ل تناكو ير 02 0 تكردأف تبلط ليلا يند ىودا
 تاذيفرقو ءاوجفلا يسوقو ىربزطا ىحرو جورفلا تاوذ يعردو دنع فكلاوث ا ١

 اذاف ان راظاف لاق ينناشن ين توملا عفدل كلذ تدك أ رك يذ ةعاد نه رشح ةنام تل اهفرمشلا

 رامع نا 00 1 م ضمن .يف يلكلا نبا نع ربخلا اذهأ تدحوو) يش ل عي

 “يسعأ تساب دئسملاب هيراش تحن بوتكم هيلعو اريشرشع اسأ فيلا لوط |ذ|ولاق قانا

 هرابخا تضقن ا رصتني ملف هدب ىف تيل

 مد# هبسو ندوطرابخا 2---

 لوا وهو نتحا نم م نقتملا ءانعلا ينَع نه لوا وهف موز ينب ىو سواط هعمل بقل سلو

 ميرس ن,لهرلايفو زرحم نبا ليقثلايف ء انغسانلان ألاقي ناكو مالسالايف للهرلاو جزا عنص نم
 ديزم ندم ( لروح تاوط نو جزعأ لاقف لكلا هب ن نوبرضي سانلا ناكو سيول حل ل

 مس سسل_ سب



ٍ ْ 
 | ىأوديبأ نعيبكلا نب نع يأ نعقدحسا نب دام انثدح الاق ى < نإ نيسللاو ىهزالا يبأ نبا ا

 دقو نامع ّ نإبأ نأ ناسك نب اص ن ءىدع ن ميطاو ينئادملا ينادحو قحسا لاق 0

 / عرش اهاهأ هاقثت ةنيدملا نم اند اذأ يح لقأف زاحملا ىلع هصاف ناو سم نب كالملا دبع ىلع

 نل ادبع هللا ترطعأ ع يناريمالا + | أ هل لاق مث هب هيلع مسا 5 املف سي وط موعم جر اهفارشا

 3 هعفد نع يدبأ مث 8 نيب فدلاب 0 مث نيقفر ما ىلا يدب نيضخال اركمأ كتيأر

 يرقلا ندح يذ رعشب

 باضغممناك ارز> * بابراي كلمأ لابام

 متهنيعىهلبنل سي وطايهل] وقيالو سواطاب ك.يسح هلدوش.ل امد 3 © ريطي 5 داك َقَح نإأ ب رطف لاق

 نآونلالاهلإالنأد وشال ي :!هللاو كءادف تاعح لاَقف راك كنا اومعزدقنإبأ ها لاقف ساغ ساجحاهللاق

 ناهعنبورمجع ما 8 أ تنافأ لاقف قيبلا جحا و ناضمررهش م ا نك 1 1 وسر ادم

 نطويدبك سما يموقءاسن لئال> عم كع ادفتلعج هللاو اناس وطهللاقفدماو هب النابااخ او رمعناكو.

 6 ري>او) ضرالا ىلا هفرطب يمرو ناباايحتساف لاق بيطلا كيب 0 هكرابملاكما تفز موي

 ةصقلا هده لثع هسبأ نع ىلا | بد 0 ةحش نا رمح 0 لاق بش || سنوي نب ليعامسا ةصقلا

 نإ ترذب لاق كرد 4 لاق هاما اع يردن هل لاق م نأ اهف دازو ساوطو نان ن 6

 نع هللا ناف كرذنب ا هل لاف كيدي نيب 5 كل ىنغأ نأ رادلا هذه يف 0 كتيأر

 # بايراي كالهأ لايام * ينغلو هفد جرخ أو نيتبوضخم هيد جرخاف لاق رذللاب نوفوب لوش لحو

 ةلل تدلو لاق كمؤش نه مما غاب امو لاق كلذ قوفو لاق مؤشم كا نول هل لاقف هيف دازو

 رمحم لاق ةليا تملتحاو هنع هللا يضر ركب ا تاه هلل تمطخو سو هب هيلع هللا يلص ينلا ضيف

 رابدلا كياع ىنع جرذاف لاق هنع هللا ىضر ناهع لتق هيل يلها ىلا تفزو هيلع هللا ناوضر

 ناْمع نب بعصم ينئدح لاق ديلولا نب دمع انثدد> لاق ةيش نب رمع انثدِح لاق ليعمسا نوار

 هل ل يذلا لعزما وهو 0 نب ى< جرخ لاق ةرامع نب لفون نع
 هباط يف هناوعا ةحوف هب بارتساف ساج ا ىحي ىلا رظن اءلف بازحالا دحسم يل ام

 شاغ نيااذه هناوعا هل لاقف بضتخ طشتق وهو ةلوقصم ة ةغيصم باس 2 ةأرحا هناك هن ينأف

 تفىع ول انانأ اي لاَقف نارقلا مأ ًأرقا 1 لو نع هللا تانك ا 0 هل لاقف ثلا

 000007] ١ اشو ف تبرضف هب مو كل مأال نآرقلاب ازوتأ هل لاقف تانبلا تفرع نبمأ
 اا 32 ةللالا يرأ كلذ دعب تغرم ثدحلا نوَجَْرَو لاق مع ردد ةناماث هلذ مم“ دحاوب 1

 اق مق سيوطإ اذاف تاذدو هتدتفف م6 نا موق تامغا تعهف يح بايلا نم توب دف ين ىافد

 1 مم : تلق شاغن نبا لاق مكملا ن نع حل ق نوجرزاي هيأ ىل لاق قار املف ينغَتي فدلاهدي يف

 ىنغإ عفداف 3 تلق مهرد 0 نشا ىف لمح

 باضغ مهن 4 0 # ا كلها لاب ام

 و م6 ود رعو 7 اودعواكلهأترز نا



 0 ا ا 0
 , 5 2 ا ل ةمع

 ثلا

 نب هع[ ير يلضفب لعملا يف مهلع يناضف الو ةدايز يف لمج افأ كديو يل لاق مث ا ُ
 لاق فاخ نب دمحم نم نأ 1 مو نايزرملا نب فاخ نب دمع انيدح لاق يد ؛رقلا ي.ءايعلا هد“ | 1

 ةنيدملاب تنك كاف رفشالا "ناخد نب نيكس الج لاق يفوكلا نابأ نب دمحم ن قدسا ىذا

 ينفتأ تلمفل راهلا طسو قيرطلا لول
 باضغ م 1 #2 تاز كلهأ لاب ام | ا

 تنمو ةيداتلا تاَسأ قسافاي لاقف ءارجح ةلطن همت اذب دي هجواذاو ب ١ ةذوخ اذاف ١ ا

 نم هللأ كحل هل تاقف هلعإ رسشن دق ف اوط نأ تن :ةظف هيغل مقدنا م 6 ةشدحافلا 9 ةكاقلا ٌّخ

 ينغملا نأ ىبان نأ تلاَقف مع ذشلاو ني.نغملا عنا ثدح مالغ لو تاقن لاقف ءانغلا اذه كلنبأ ّج

 تكرتفدجولا ح حبق هعم رض ال هناف هقفلا بلطاو ءانغلا عدف هئانغ ىلا تفتلي م هحولا حب ناك اذا[ 1

 الو ال لاق ةكءادق تلعن دعاق فل تلد ع لجو نع يف هللا ع ءاهقفلا تعساو ٍنيفلا ا

 رعأ مو سنأ نإ كالام وه اذاو 0 كلام نع هنانخأ كر نأ دا 6 6

 م ةرأ ملا هامل نك تصل و 1-0

 0 8 ادار ىلا تاذب عبر نم

 اقزد مهسيع تصصو # هاناسأ هب تفقو

 اًءاق دق نوزحما وء *«ادسلا هاطظ كباولع

 اللدءر اللا م ف سعف ةيكلاو رخل"( اشد نأ 0 هيلع هللا يَ يلا ر 1 مو شيخا تأ

 لروح اثيدحلا د( ىن , لد ( ريدا مح ربذعيف كالذك هموق ىلا عج ريف هافق ىلا هبحو باقي ادحاو 9

 : هقوس نب 0 نع 5 نبأ ليعوسأ م لاق راك كا لرجخ 0 لاق ىدعملا دع نبأ 2 4 ١

 مغ هع هللأ ىل-ك هللا لودر اق تاق ةشئاع ين دح كلوش دم نب ريبد نب عفان تومهرس لاق

 || تلقف ةشئاع تلاق مهرخاو مهاواب فسخ ضرالا نم ءاديس اوناك اذا يت> ةبعكلا شيح وزغي
 مهرذاو مهلواب فاعلا مهم سدأ ن مو مهاوس موثق | مك ر 0 م,اواب 0 سس هللأ لوسراب 8

 ل وهو كثنحلا لالدلل را 4ا ندللا اذهيف ءانغااو ص و> الل ر هشلا 2 مهنا ردق ل نوعي مب م 3

 راتخيملاهنطو دعب رك ذب كلذ يف ربخلاو نيئنخملا عم كالا دبع نب ديلولا ماب مزح نبا هاصخ نم
 هفورذأ لوا لقت هنق قدحسالو كااثلاو لوالا 2 رصنبلا ير يفر ولا قالطإب لوالا ليقثلا نم ْ

 وهو حرس نبا ىلا بسني لمر هيفو اهريغو يماشولاو سنو. نع لمرلا فيفخ نه نم كلا ٠

 || 4 بكن نح 6 كلام لمرلاو حر نا لمرلا فيقح نأ ليقو 4 هيلا همست يق كفن مم 1

 . ا رصنملاب ليشرت فيقخ لالدلل خا

 سس عو عإ عو بمس هج حس مكر تحس جمس - معو وحس
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 (عمز

 . 0 ىلكلا نبا ن ع ا نعقدسا نن داح امدح الإف ى نإ نيسملاو صهزالا يأ نا

 . أ دفو نانع نب نإ نأ د طاص نع ىدع نب متيطاو ينئادملا ينثدحو قحسأ لاق نكد
 هيلاجرخو اهاهأ هاقثت ةنيدملا نم اند اذا تح لقأف زاحلا ىلع صاف ناورم نب كلملا دبع يلع

 نأ ادهع هللا تي عا تدك ا .أ هل لاق مث م هيلع سه ءال ايلف نوط موعم جر اهفارشا

 يننثد هعفد نع 00 3 1 نيب فدلا 0 3 نيقفرملا ىلا يدب نيضخال أ كّتيأ ر

 يردخخلا ندِح يذ رعشب

 باضغ ماك ارزذ * بابراي كلمأ لابام

 مهنيعىفهلبنل سي. وطايهل ل ويالو سواطاب ك.يسح هلل وشب لمح 3  ريطيي 3 5 َقَح نانأ برطف لاق

 نأواالاهإالنأدهشال ي :!هللاو كءادف تاعح لاَقف ردك كلنا اومعزدقنإبأ ها لاقف ساغ ساجحاهللاق

 000000000 | الإ لات تلا جحأو ناضمر روث موصاو. سما لصاو هللا لوسرادمم
 نطويذب ك سما يموقءاسن لئالا> عم كءادف تلعج هللاو اناس وط هل لاقفهماو هب النابأاخ او رمعناكو.

 هذ (ين ريخاو) ضرالا ىلا هفرطب يمرو ناباايحتتساف لاق بيطلا كي 0 هكراملاكما تفز موب

 ةصقلا هذه لثع ا نع ىلا | يا 15 ةيش نب رمع 3 لاق بش ١/ سنوي نب ليعامسا ةصقلا

 نإ ترذب لاق كرد 8 لاق ريمألا اهمأ يرد هل لاق 6 نأ اهف دازو سياوطو نانا ن 1

 نع هللا ناف كرد فو هل لاقف كيردي نيب قد ردوا كل ىنغأ نأ رادلا هذه يف ا كتيأر

 * بابراي كالهأ لابام * ينذلو هفد جرخ ا نيتبوذخم هيدب جرخاف لاق رذللاب نونوب لود لحو

 ةليل تدلو لاق كمؤش نم خاب ١ امو لاق كلذ قوفو لاق مؤشم كنا نولوش ناأ هل لاقف هيف دازو

 ربع ليف ةلبا تملتخاو هنع هللا يضر 6 2 تام هليل تولعتو بو ةياع هللا يلص ياا ضِق

 رايدلا كياع ىنع جرذاف لاق هنع هللا ىضر ناهع لتتق هليل ىلهأ ىلا تفزو هلع هللا ناوضر

 نامع نب بعصم ينئدح لاق ديلولا نب دمع انثدح لاق ةيش نب 7 انتدح لاق ليعمسأ ير (

 ةحبسلا صخشب رصق ةئيدملا 0 وهو م 5 ا ن ' مس رذ> لاق ةرامع نب لفوت نع

 ا اة وف هي نازناف ساج ىملا نب ىحي ا 1 الف بازحالا دحسم ىلإ ام
 شاغن نبا اذه هناوعا هل لاَقف بضخ طشتم وهو ةلوقصم ةغيصم باح ف و ةأرعا هناك هن ينأف

 تفرش و انا[ لاقف نارقلا ما”ارقا ايش لجو نع كاكا 0 تلت مدل لاقف ثعنح لا

 نمنيثنحلا يف حاصو هقنع تب رضف هب ا ماال نا رقلا ماهل لاقف تايلا تف نع ل

 او 11 ةنلالا هرأ كلذ لم تيعرفع ل انج رز لاق معهرد ةنامأت هلفمهمم دحا وب ءاج

 ملاق سوط اذاف تاذدو هتدتفف مم س ا موق تامغأ تمهف يح باىلا نم توب دف يف .عأ فد

 وأ مم تلق شاغن نبا لاق مكس 01 ل ل نوحرزاي هاى لاق فأن املف يندب فدلاهدي يف

 ينغإ عف ءقدناف 28 تبَلَق مهرد 3 نشحلا ىف لعج

 باضغ م 6 ا رز> * باب 3 كلها لاب ام

 0 مم ود رعو #* ايده و !فالها تور نأ



 2 ا و ا 0 7 1 1 ل ا 1 سا اح ب ومحل كب اة بو 0 2 و
 : كا او حملا سل م

 عفن 0 2 3 3
5 

 نب دم ( ينربخأ ) ًاثيش يضفي لملا يف ميلع يناضف الو ةدايز يف لمج اهفأ كحيو يل ل لاق مث[
 لاقى نم نأ 1 مو نايزرملا- نت تفاح ناك اند لا يه ةرقلا ي ءايعلا ورك ا

 ةنيدملان ت ا ناخد نب نانح قدح لاق يفوكلا نابأ ندع د ىشلخا أ

 31 ينفتأ تامل را ملا طسو قيرطلا يلالغن ّ

 باضغ مماك ارز> * بابراي كلها لاب ام ش

 تصنمو ةيداتلا تاشأ قسافإب لاف ءارج ةل ومرت اني دق جو اذا 0 وذ اذاف لاق 3
 نم هللا كحل هل كا هلحا ريشأ دق كو نأ تن ::ظف هينغي عفدنأ م 1 ةشدحافلا عا ةلكاقلا ص

 ينغملا نا ىنباي يأ يل تلاقف مع ذَحلاَو ني.غملا عبتأث دح مالغ 5 تافن لاقف ءاكلا | كلنيأ ع

 تكرتفهجولا حبق هعم رضي ال هناف هقفلا باطاو ءانغلا عدف هئانغ ىلا تفتلي مل هحولا حبق ناك اذا || ظ

 النو ال "نا ةلءادف تلمح دعأف كل تلك ٠ لجو نع ين هللا غابف ءاهقفلا تعبتاو نينا ||
 رعأ ا نب كلام وه اذاو ين نب كلام نع ةئالخا لوس نأ ا ةمأ 7 5

 م ةواتحملا ةيأملا نك تس ومص 7-0

 ًاقاخ ًاسراد يسمأسش# حلا تاذب عببر نمل
 اقزح مهسبع ترمو #* هلئاسأ هب تفقو

 اًءاق دق نوزحا وء *«ادسلا هاظ كباولع

 الحر الا مهب فسخ ةيمكلاوزغي ًاهيح نأ ملسو هيلع هللا يلد يتلا ركذ عضوم شيلا تآذ

 دعا يدا اذهب ( قدح ) ريدا مه ربذعيف تا هلأ عج ريف هافق ىلا ههحو باقي اد ْ

 (| ةقوس نب دق نع ا نبا ليع.سا انثدح لاق راكب نب دمحم اسدح لاق ىدعجلا دمحم نبا || |
 ملسو هي هناع هللا لص هللا لوسر اق ت تلاق ةشئاع ينثدح لوقي 0 نب ريبح نب عفاذ تعمس لاق 0

 | تلقف ةشئاع تلاق م را مول وأب تس نعول ند ءاديس اوناك اذا يت َح ةيعكلا شح ورشا

 | مه راو مهلوإ نا مهنم نسل نمو ماوس دو كر 0 مهاوإب م 5 هللا لوسراي [إ ٠

 حا وهو ثنحلا لالدلل راتخلا ندللا اذهيف ءانناو صو>الل رعشلا * مهتاي ردق ىلع نو مْ 3

 0 1 كلذ يف ريخاو نيئنخملا عم كلا دبع نب ديلولا سماب مزح نبا هاصخ نما ٠

 ا كر لشن هنف قحسالو كااثلاو لوالا يف رصنلا يرحم يفرتولاقالطاب لوالا ليقثلا نم 5

 وهو حرس نبا ىلا بسني لمر هيفو اهريغو يعاشولاو سن وب, نع لمرلا فيفخ نم ه نحل كلام ١
 هيا نت 0 كلامل لمرلاو رس نبال لمرلا فيفخ نا ليقو هيلا هتبسن يف كشي امال .

 1 ل رالا ليقث فيفخ لالدللا] ٠

 هج عوج عو مس سه بسس سخر رس وو سم عون وو
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 ظ 4-3 ةيسلو ةزاخاو رو 5 1-0

 دّمح نبا وهو هنعيف ناك صضوخل صوخالا بقل هناوهللا دع ل ليقو )١( صوحالا وه

 ةيمآنب نامعتلا نب ةميصع نب سدق حاقالا يبأمساو حاقالا ىنأ نب تبان' نب مصاع نب هللا دبع نبا

 ينل لاقي ناكو سوالا نب كلام نب فوع نب ورم نب فوع نب كلام نب ديز نب ةعيبض نب
 : |0000 سوحألا لاثو يعذلا ابك وتب ةيلهاملا يف ديو نب ةعش

 الادبالا بقعي وهو ةريح * اكع ةعيضنء ىهدلا لدب

 : نرحل هإّدقف سَ هنعمل 5 و هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ناكو ربدلا ى مح هل لاش مكاع ٠ هدي> ناكو

 هلمت>اف ليالايف ىداولا هللا ثءب يح هيلع اندعلا لدحلا يهو ريدلاهتمكل هوباصي نأ اودار 1

 ْ 0 صوحالا لوقي كلذ يفو هب بهذف

 كر موب نايحللا ليتق رادع بدلا تح يذلا نبا انأو ١
 نب ةملس انثدح لاق دبيج 3 انثدح لاق 0 ريرخ نب دمح كلذ ىف ربحا (انندح )

 هلا لوح ىلع مدق لاق ةداتق نع ري نب مداع نع قح- أ نب دمج انثدح لاق للفضفلا

 ا امالسا ائيف نأ هللا 00 راقت ةراقلاو لضع نم طهر را دعب سو هيلع هللا ىلص

 ثعبف مالسالا عل ارش 7 انوعادإو نأ هلا و نيدلا يف اسوهقشب كبامصأ نم ًارفن امم ثعباف

 02 فيلخ يونتلا 00 يبأ [ لإ دبا رض هاا نم هس ارت مهعم 0 هلع هللا ىلص هللا لوسر

 اخأ حاقألا يأ نب ا مصاعو 0ك د اح 0 دلاخو كلطلا دبع ننا

 ةنددلا ل ديزوفوع نب ا ةفلك نب يح > يف د يعن سو فوع نب ورمع يغب

 هللا ىلص هللا ومر ساو لب نم رفظ ىنل ءافلح قراط نب هللا دبعو سماع نب ةماب احا

 نمةيحانس ليذط ءام عيجرلا ىلع اوناك اذا ىتح موقلا عب ا يبأ كد م هيلع

 الا مطاحر يف مهو موقلا عرب 1 ذ اليذه مماع اعاو مم اوردغ ةدطلا ءَدود ند زاححلا

 لت ديرئام للاو اولاقف موقلا اولتاقيل 0 ا مهوشغ دق فوب علا مهيديأ يف لاحرلاب

 نب 0 مكلتفن ال نأ هقاثيمو هللا دهع مكلو 2 لك , 0 مكب بيصأ نأ ليات ام انكلو

 اكد 2 اى نسأل او انإ اولاقف حاقالا ينأ نب تبان نب مداعو كلا نب دلاخو ا نأ

 ن هللا 38و يدع نت بنحو ةنئدلا نب ديز 31 مرح مهواتق يتح مهولتاقف ادبأ ادقعالو

 مهوعببل ةكم ىلا 8 اوجر > مث مهورسأف مهديأب اوطعأو ةامحلايف او .غرو اوقرو اونالف 3

 نع رخاتساو هفيس ذخأ مث نارقلا نه هدي قراط نب هللا دبع عْرنا نارهظلاب اوناك اذا تح
 امماومدقف ةنمدلانب ديزو ىدع نب تدخ امو ناروظلاب هربقف هولك يت ةراحطاب هوءرذ 1

 ىذرلا دهاوش حرش ها



 ةتسشسسس ل 2
- 

 صاعنب ثرلا ن ١ ةيقعأ لفوت يب فيلاح ىحب ا ا ينأ نب هوس 0 عاتباف اهوا 0 || :

 هعاّمباف ةتندلا- ٠ نب دييز ماو هنسأب هلتقيل 0 لفوت نإ 0 ب ثرحلا اخأ ريد ناكو لفوت نبا

 اودار ا نإ مصاع لتق نيح ليذه تناك دقو هسأ م نب أ هلتقل ةسأ نب ناوفد |[ :

 نمل 0 مول اهيا ا 9 نكح ترد ل تنمو ليهم ن ل كيهش كب ةفالس ن م وعملا هما

 يح هوعدتاوا ![ هئبو مما 6 اف ركل ا هفحت يف نيرمشتا مصاع سأر ىلع تردق

 0 ا مداع ناكو هل بهدف امصاع لءتحاقف اول لح ونع هللا ثعبف ا هنعبهذتف يس

 هئعهللا ىذر باطتلا نب رمع ناكف هنم 1 2 ادا 0 ادبأ كرشع ةيسعلا ًادبع هللا

 الو هك 0 ترد مداع ناك ن هوما ديب ءلا هللا زيف ا ريدلا نأ هفاب نيح لوقي 2

 امو ( و ريع نع دم لاق ) هنايح يف هنم عنتما 5 هام دعت هللأ هع هنا اضاط نس

 تا 4 ايدك لا كلذ ند هن هريغ هصق يذلا ريغ ةيرمسلا هذه رج م صو هناق قحسأ نأ ريغ 1 3

 1 5 ورم ب ور< ليعمسأ 0 ميهاربأ ا لاق مرمعلا نوع 0 0 0 لاق 00 ١

 تبل نب صا مي سأو عر رش ثعب ماسو هيلع هللا يلد هللا وسر ةربره ىأ نع 2 7

 أودع نايك و 0 0 ل ده ن 1 00 0 :5 اع 0 2 اق الإ ينأ نبا 0#

 حو 1 0 هيد ءدلا نإ 00 00 06 كيل 3 1 0 ط لَداال 70 لاقف

 1 هللاو 0 لاَقو ةيالثلا ٠ نم الخر اوحرخ مهوقثوأ ِ موس راو اما ةاطاق ا لحرو
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 ع ”ريظن 0 هلك ,"ضصرالا اعاكيف 0 5 0 تفتلا مث ديعب ريغ 2 2 ل 3

 1 ْ انثدح مف ثعل 2 ن ناوفد ناف ةنثدلا نب ديز اماو ( ريز> نب د لاق ) ةعاسأأ ي 2

 1 ن٠ هجرِخاف معتلا ىلا ساطسن هل لاقي هل ىلوم قدسا نبإ نع ةماس انثدح لاق ديح نبا
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 3 27 1 اولح مون اونكمتسا الاف مهلا اولز قئيملاو ديلا مه وظعأ املف ر>ا ل>رو ديزوأ
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 حتفتسملا ةحاح دنع تالا حذف مكي مل او 0

 || صوحالا مالس نب دمت لعحو ريبزلا لاق نيلحر ريغ هدلو نم كد هلل قد مو نيل
 نسال دعا هلعح قمالاشالا ءارهش وم ةسداس ةقيط رمعما تتلو ا تائقرلا سيق 0

 || دنع مهتم اميقت دهان لاتقالا و فدا لا فد ن م ةسفن هن عضو ام الو صوخحالاو بيصن

 قاؤرهرغشلو مهمه ىن“ مسار نك لوفدأو 8 وهو ة ةاورلا فك أو ايلا ل |

 : نا ع نيدلاو ةءورملا لكل ناكل ممم نحاول تنل اطال ةيودعو 2 هفاص ةحابيد

 نأ ةديدع داي كحل لاق ا ا ا نا | ينربخأ ) هنع ىودب 9

| 
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 ا لوشو حييصيل هاو ةمدملا

 1 عفر و ىلا ال #23 58 ىمأ كك ةدصم نومام

 تار وألا ىلع 00 0 2 ا ا لوزو

 لئاقلا نيم زامل هل افوقو 0 2 نر ن ترصاو 0
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 لظنحو رع باص ما قش 2 يننرف كب مرح الاهم تاق و
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 0 يحصأ اط هاو امون # تبرق كاوت طخ ةيمأ يوغا
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 رج 2 ا ها 1 كل ل للا ارب ارم كرا ل ا حان دي عروب يع

 دحاو ريف ىينثدح لاق لمؤملا 0 نيرمت ىنثدح لاق رييزلا انثدح لاق ىمرملا ( ىربخأ ( 3

 0 فاطو كثيشلا يف صوحالا كح مرح نور ندمت ن 2 علا لغات أ
 * اهب ىلبا كن ةبنصم نمام * هب فاطي وهو صوخألا لاقف انايرع لمش ىف كلكذد ىلإ | |
 اف دازو تاسالا || ٠

 نآتشلاو ءاضغبلاىلع ينأ * دسحم نورت دقامىلع ىلا : ا
 ناتسح نم ءأ ريفا رانا #2 مان امفراصنالل 00 ا

 هلوق مآ هيف فرصاممو رييزلا لاق ّ

 باكلا هل دعي نييمازحلا ريخو * مهم نسل فذ نام رتل

 بلق.هل سيل ريصقتلاو كولا نم * هدحوءار> نم ا
 4 مهددحيىل رار 0 رص ع هشيدسل ءاذا نوع ىك اك

 ىؤل نب كَ د تو هللا ناوضر هيلع لااط 0 نبىلع نب دمم نب وع ينعإ نوع ََ

 (؟)بضقلاحدقالاوثالعألا يوتستالو *: عهتويب قبيل ءافك أ كئاوأ ١
 دمه نع يراصنالا ا نب دمحم ىنثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ءالاعلا يأ 9 يهرخلا ) قر |

 مهفهل قد م 0 مل ال هموق عسوأ دق يراصنالا دم نب ضرخألا ناك لاق ةلاضف نبازأ َ

 يف فلا ضم كلملا دبع نب ديزي ىلا جورذلا صوحالا دار أ املفي يححد> ينب نم م يتفالا قيدص ||"

 لاقف ىتفلا ىلع'لقأ هلم , ندوحالا فارو نالس هام ناكأم ا هعيشو هك تاو ماقو هزاهج | ٠

 نيتلا اف لمت حوسم نم رابك رئارغ ىمو ةدحوملا رمكب سالب عمح نيتمضب سلبلاو (0) |!

 يذرلادهاوش حرش ها سلبلا ىلع هللا كينارا م اعد نمو هياع يدانيو هب ل نم ان ماع رهشل | 3

 تطسورحش ل ااوخرملا ند هب حدشام ةطلت#لا عطقلارحشلا ن 00 ثالعالا. 2 ' 3

 سوماق هأ يس وا ماهسلل ناصغالا نم تعطقامو اهم ءاصغا | ٠



 090 0ر7 ارئاعأ وأ للاوال صوحألا لاق كل للا رفغ هم لاقف رح كيلع هلا فلخأال
 3 ل نإ ده قدح لاق ةنش نب رمع انثدح لاق زيزعلا دنع نب 1-1 ) 0 ؛ ورم

 3 ل يراصنآلا ديمح نب نعم ىلع فتقو ينَح - :صوخالالب 1 1 ديع نب ناسغ لاق لاق

 لاقف يبحح>ح نب فوع نبورم |
 5 فوع ريخ 0 ةيوص #4 5 طل نا | وهم كتبار

 يحج نب فوعنإ و و * مثاسنام اذا ينروح م« رش

 1 ايهذم هيلا كر بهذي الاف ا دي هلت كنا نأ 1 دأب لع

 أ دنع ناك اذا يح 0-0 1 اولخ بلكلا اوعد لاف هلاك هود هللا مان
 .ضصوخألا هل لاقذ ةاديدش ناكو نالدعلا 0 قا نبا هيقل ءاش ءا را

 دس نورفظيول ةيشلا # ةجالل ”كودوس موقب لأ

 0 8 هةطح ل قلذ سانا ءاحو ةتوار صوخدالا 3 صوحالا قاحب را هبا قاف

 ىل كوامم لك هل لاق مث قافا يتح هكرت م ينس يتح هدقش صرحا عنز هدتحال هند

 كيش ا وأ يبس ةيرض كف رخال ساثلا ن٠ 3 ق رشا اديه فمش وأ عبس نارد

 اذه عمسإ مو نون# اذه نا لاقف هّتيوار ىلع صوحالا لبقأف ةعكلا راتسأ تش تنك" دلو

 أ راك ن ؛ ريزلا انثدح الاق ىسوطلاو يي رالا ) 0 ) قاخ كم هءمسل نا كاياف كريغ تيبلا

 0 تعض نإ كو ل ا 02 ندا رم ضوخالا نأ ان .اححأ ضعب ىف دج لاق
 ا ىلع وهو كاملا دبع نب ديزي دنع نم هعج سم ها رار مودم ما يعم ريزلا نبا

 د دامك 1 كالملا ديعنب ديزي ىلع مدق 0 و ا ةزبورذ> اف لحرو هراف هل

 | ددرب رعشلل يفاوقلا نس هناك دمحو دانع ديعف ما يتيح كلوش ل كالذل نقاش اهرب م

 كم 1 أن وح م 0 كا رآو فاوقو رعش ة ةكم' قا كا را بعصم نب دمحم هل لاقف هلوق

 | كادف هللا ىناءح صوخحالا لاقف كفن ىلع د مح فسلا كد 1 يذل 7-2 نال رح هل

 اتلر  دا | را اناو ةئادتف هتك ود ارش لوقف اودع يف اذه عمست نأ فا ىف

 أ بءدم يم ىنثدح للك رإ زل انكر لاق يح رطا 0 ادبأ لد ا ب وا رى

 هللا دع نب دابع نب دمع عم انجري لاك تبا نأ كريح 2 نع بح ن روزا ١ 2ك

 هلل دما لاق لدور له لغ عاشلا ضو اندلع ذا هدف ةدرل انف د رمعلا ىلا: ريم رلأ نتا

 ةطبغ مكب تددزا دقق ىل متءفرذم رانا يف كر 0 52 0 فو يذلا

 يحن الو كب انط.تغاام هللاو انكل لاقف هلهاو لطانلا < 0 م

 00 دم ناكو لاق كاذ وه لاق اباوج مويلاك تيأرام ل ا ا مدقتف كنرياسم

 ا مده و لاق هياع 0 نأ مهم 8-1 ردش مارب زلا 0 نم ةدع م انقفشا دج

 )007 تعمس كدعم 1 قهدح ىلع لاشملا نم انطيه املف هللا رذعأ نأ ريغ نش 0 0 لو

 قع قاحار تكي يفاوقلا ؟ ىو 4 1 كيعم . يتيح لوش وع 3 كح يش 1



 !نأ ماو 1 0 رذت 3 00 15 قو امد قاوقلا ك ك ىاع 0 تعمد قل تقف ا

 دق بعصم نإ دكت نأ 35 لاق ناكل نم ١ : نجا يف ةقداصأ الا 1 هبرمضاف» هنو 7 0

 0 راع (ريبز زلا لاق ( هعد 5 هن رد نأ 0 لع نافادبأ ايريبز وح مال نأ هيلع ل دح ١

 نامع نب بعصم وأ دابع نب ري لا س1 أ لاق بدعم يرعب ينادحف بعصم نب ده ا
 يي 7

 نب تءصم نب دعس تحن ربب زا نب هللا كنعان ةزح ا تني كلا ةمأ ت6 هند ان

 هحزاع صوخالا لاقف هتحضفو هيلع تراغف ارض هتمهاف ملأ مف نكو 2

 بحعصم نب دعسرانلا دعس نكلو * هيومزت نم راثلا دعس نسال

 بكج مرش ىلع هوفلأف هون * مهحون ةلبل موقلا نأ رث ملأ
 ترملالازغلا لمه يو < رد 3 ىغلا» يفت 5

 ١ يذلا ا كلا يرالا هللا دنع ب داب 3 ددح يذلا 2 صد 0 لاه ل>ر ا | دما 2

 أن ىذءاتم ارنا لدعلاب نا هللأ نا أمم كي نأ هلا ٠ ند تانآ وهو دحسملا راد !

 ا دايز هل لاف ا ءامءادأب و اقدم عرفاح و يغبلاو ركنملاو ع اشجفلا ع نع ىمنو يرق
 ر

 بهذا ص وحالل لاقوةر 0 بعصم نإ 0 0 لاق رت ا 1 لاعتف تا ا لمعت اني 3 اذان. :

 ءاملا ل راض[. 19 ةعم بهذي هي و مع :ةكف وهام ن م برسلاو هم اع 0 0 ا هللأ كيدع كيس ىلا : 2

 0 0 ا 300 يابإ كناحغ ٠ ند تعز را لاقو هن رض دا 0 هيا نأ هناءلغ صأ 0

 "اع كل تلح كلذ ٠ نم كال 5 ناكر 3 اديطأ ع م ِ يف انرض ْت تك رمت أ كيسان هل لاقف

 أ 0 لاقيرملا ) يرحل ( كر وة دبا راد 0 كأن ا الو كوم ال نأ كيضر

 ةياراحخ نب دن 0 عج صو لاق لاق هال 3 هب ءصضصقاى ا لق 1

 اموحم 3 مم تح 0 تروق 03 ةشيح 2 ها ند تكدو 1 3 2

 تفطق اهنع هدي مفر مث تصانت هل س0 0 ركذحأ م ربملا نيسأ الينا
 تناك كاف 0 لا اد لاق يم را ) 1 2 ءاوسلا كد عم تناك هللاو ازكد لاقف ب

 ع

 8 هخوخ راصن 5 ند ط 0 نادو م 0 دق 6 9 قدص هك 58 11 05 لاش 0 ا

 ظ ماك اهنا ٠ يف هلذدب ا ل 1 صوحألا م لك ياسا ل 9 ل كو ْ

 لاق م 700 ءةاك ال امأ 0 ث أهلبو مهب 0 لا ةحوذلا ن م ةيزاجتألا

 اناح 3 نيريستف تدكشلا اذا د 5 ورح وست ش

 5 يذلا ا ءااو ة هش قس نيد 2 :.لي>رلادج دقو يع را

 ايس اهةوردم 3 ع 1 2 ا 2

 'تناكف امد مل نأ يبأف ك أ 0 لا تردتعاف ةخوملا 1 ما جوز تايبالا تغلب ايلف

 || ينثدح لاق ةبش نب رمع يد كرا تسد اى كيل م

 يف ند لدحر هيقلف هأنإ رح ا رد لق كلل كديع 6 'دياولا ىلا صوخحالا 5 لاق نأ

 8 تيمر 0 اذه ام 0 لاق ديلولا لع لخد اماف هئيعي 0 هدعوف ةيتع نبا هل كاك موز



 00 || لسا] ندذلا ىعأ ن مزح نإا هب يامر ىذلا اذه ناك ول نينمؤملا ريمأ اي هللاو لاق صوحأأي
 1 هل دعو مز> نا لضف ند نا نع ثؤملا ريمأ اي ةنتع نبا لاَ هللا ىصاعم نك نم وهو فكف

 ماعلا لآ 2 داو اذه ضصرخالا لاقف هلغ ىئاو اذكو اذك.

 مدلا ىلع 03 هاش # امديار الم وملا يئذك ت كو
 5 | نب لكفلا ةفلح 3 هب لرحاف زيزعلا دنع نب رهو كلملا كيع نب ناماس ماي 1 ةيقل َّف هريخ 0

 نيج ار فرعا ع هندح 0 :”دح لاق مالس نب دمت نب نوع انندح لاق يما بالا

 تءصوم نع بوصم ىعع ى نب لح لاق راك نا تك :أ| اند الاق ءاللعلا ينأ نإ يم راو ىع موطلا هنا

 كايعم ٠ روش يف ىنغبو ةئسدملا لَه ند راطخا ت تاود ءاساب تساي 0 ءاك لاق ناَيَع ن نأ

 او يدلل لله كلما دع نب ن دل لم ل يشف هلت ا 1 سانلاىف كلذ عيشاو كلامو

 نيس لع هميشو طوس ةثام هبرمضي ذأ ا هلماع ىلا نامل س بن 1 كالذ لءفف هيلا هنق بات كل

 نب رمع ىلو مل 3 كلملا دنع نب ناهاس ناطاسك انهى وثق هب كلذ لعفف كلهد ىلإ هريصي 3 ” سانال

 هبب ةبلآ بنك امف تب كو هل ذأ نا ىنأف هحدميو مودقلا ىف هك يدر تكف ورك دع

 واسر نيئمؤملا ع ترده د نغلق تدع امإ اك أ

 0 اوغلاليلق اعافن تك دع 2 هّيقلام اذا صفح 2 و

 يام .حلايفآث وم ىسم أ كلاخو 5 ةدلوأس ّط شعلل يرافكو

 2 راصن 3 006 لاحر ينأف لاق. مالاس نا اه 0 و 0 ريب زلا ةباور نس تايب لإ كه

 دقو هيدقو هعضومو همسأ تفرع دق هل اولاقو همدشإ نأ هءاابو هيف هوءاكف زيزعلا دنع ا

 : رادو 00 هيلع هللا ىلد هلل لوسر ار أ هدر ل كيلا كلام كردُقلا ا كا 00

 ١ ٍ لوقي يذلا كك ع مط لاو هموق

 00( 0 2 ام 0 23 :ءاغاهارأ نأ الا وهاق

 لوس يذلا نق لاق صودالا اولاق

 0 د هنت 3 ىرا ذا هور رود

 ل 1 ل سرعالا اولق
 عيلا اب تنيز ةيمد وأ © ةيداغ ريبص ينل نأك

 نيارععلا لج 8 تح هر رس 2 اشطاوىاقلا روصم يفاط قبتس

 دهاوش حرش 5 يدادغبلا ةأور يي رذعلا مازح نإ ةورءأ تيل اذهووهامو ىورو 200(

 يناغالا تحاص ريغ صوخحالل ةيمسا نه م و هريغو يذرلا



 كانه نك لاق ناطلل ىل ناكام هدرأال لاو لوغشمل ذثموب اهنع قسافلا نا لاق صولا او
 ىلع ةلل 50 ةباح هتيراحو 57 انيق لاق كلما ديع تأ ديزي ةبالو نك“ ارددو م ةبالو ةشا ا

 ناك دقو لاق يردا 8 كن 0 ال 6 تاق رعشلا اذه لوي, ن 1 ءئاط لاو صوحالا رعشا هيغل حطس ظ 3

 كلذ ٠ م مع ةهدمع نع نأ ىسعف يرهزلا بأ عش نا 3 اوما لاَقؤ 3 رطش ليلا ند بهذا 0

 ع ها هل لاق هيلا دع 21 هلق ديزي ىلا اعود جر هبأب هيلع عرقف يرمزلا يلا ١ ا

 لاطدق لاق لءؤام لاك نا :مْؤملا رب 1 2 نصوح لاق رعشلا اذه لوقي ند نس احا ري 1

 لقأف راند ايس راذل بهوو هلدس ةيلخ نع مَ ا 5 تحت دق لاق كلدهدب ةسيح ]|

 نب رز "1 لاف 8 ) ا ) كلذ مهرمشدف راصتال ا م هموق ىلا هلل ند يرهزاا 1

 ةفالخلا زيزعلا دنع نب رهع ىلو امل الاق يراصنالا دز 00-0( لفعسما نادك 3 لاق 0 0

 املتبان ايدو يمان ىلا #3 قى 8 ترده صقح انأ ا :

 نوشحاملا ننفسو نع نودحاملا نبكلاا ديعا مدقنأو ريدر راأ لاق قلل وه كلذ رمح لاقث

 56 , نايك | ا لا 0 كل فنا ماحدا لحل

 انفع ا نسر يف طر.غااالو هتءاص دق يذلا عنصلا لَو غي

 امرمعم دا ابدت انئبارق

 ةنذ

 * تحيضأف كيدل يبرةيوذاتكو
 مغ ناك ام دس نم ءراعق يول » قراك كمال 00

2# 

3# 

* 

 0 اع نطل نكخ
 رغم لا نيح ايري ال امو

 ةدوم ي دنع ساناايج | تيكدتو

 ةمالط تن نا اررج ك١
 ةبار و اذ ا ىاعل كرادن

 ةدينع انأ نأ مهاربإ نب قدس ”يفا 3 راكب ا د ءلا م 0 يم را ) 0 (

 اًمهل طع سا حاسم طل ىواط

 ديزي تنفف ةبابح ىلا سد زيزعلا دبع نب رمت تام تح كلهدب امقم لزب ل صوحالا نأ هنادح

 ا هلوق اه ل ةديبع وبأ لاقدل تاما
 «© ار

 لاو ىلهأ كادف حالصب # 7 نك عكا اهمأ

 ىلا | فورم هبت لون نم * ىل ىتب ديزي اذا يلاباام

 دبع نب رمهإ ضرع ءارأ ةديبع وبأ لاق هتقيرط ركذي ملو هب هتنغ امن ربخلا يف ءاح اذك هن
 هرمأ تنوهو صوحالا تلاق اذه لوي نملاقف ناورمم ين عم حرص نأ ردقي لو ززلا
 نيا« انرغار مهرد فاأ ةنام هاطعا مت هل تنذأتساف : حبصأ املف هتمأف هنامأ يف هتلكو
 ىلا سد صودالا نأ ناس اص ن تايدسع نب ميلا ن نع 1 نع دامح نع ىي 2 نبأ

 هلوق ديزي تنغف ةبابح
 | أو الك كالملاب هل ِترقأ »+ ىذلاو بش نيَح شن رقع

 ( عب ب” قلاغالا - ا“ )



 ١7 21عافانخا نءتدعاذا# اعنامم ويلايف كاطعأن ا وسلو

 ادوعتام لع ى رجم ىدهماما #. هنا دجلا ىف لاما دالت تاع
 ادي د ناين أانرو دقو # هدحو هبا 0 رحمت

 000 نينمؤملا ريمأب وه تنأ ,ةوك ن ءو تلاق شيرق نم اذه نم ةبابحاي كليو ديزي 0
 نم هيلع متعب نأ نيئؤملا 5 هب صحف نيئمؤملا ع هب 0 صوحالا تااق رءشلا اذه 5

 3 لع ضعل ينثدح لاق ريب زا انثدح لاق يم را ) نا ):ةوسك.و لاع هل عا كالهد

 ةمرح انيلا تع مول هللاو ديزي هل لاذ ةفاذ وهو كلملا دع نب ديزي ىلع ندوحالا ه2 لاك

 ب تنكل انف امملق نيذللا نيتملاىلع رصتقم كنا ربغ ةدمانل د مو ةلادب انبرمضت مو

 لوقت ثرح ىنم ةلصلا ليزحل

 عمطم سانلارئاس نمكريغى لا * ىندوقي 0 يناو
 عنقم ةيعرال مامإ تناو # مهم كريغ عفذا ىدتحاو او

 ىنثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ا او خا ) ريرعلا دبع نب رمت اع . حدم ةديصق هذهو لاق

 نب ديزي ىلو امل لاق زيزعلا دنع نب يسوع نب رم يح لاق ىرهزلا هللا دبع نب نمحر لا دع

 لاملا بص ءايقمدق اماف مهرد ىلا نيك 1 5 هيلع مدق 7 قولا ىلا تع كللادع

 كلذ نع مط فيك هلعا 0000 امط مك تامعدق ينإ لاقو هم وق نم ةعاج اعدو عطن ىلع

 دئني> هحدع كلملا دبع نب ديزب يف لاقو ريبزاا لاق نور ا من : مآ اذه 1 قا لاقو لاخلا

 ةديصقلا هذم

 003000023 | انرص نأ *« راون ةانعلا :كلبخ تميم ٌْ

 اف لوق. ةليوط يهو
 راثك الا هئاطع نم كلم * اديزب ناف الئاس نكي نف

 كلا كلل كلذ و نبدا هيزمف هفورعم مع

 17 اذنك اره قلا جهباف طارصلا م اأو
 اهواءرف يف ةغل ناب ةديصقلا هذه نمو

 «٠ ' وص

 اس سل 0 0 تا ال ب تن ا: 0 نانا ةيشم نم هيف ناك هن هيلع د تذزبإ ول مدخلا
 5 ل وسع 1010 2 911 سن نو ند 5

 و كل هيد ارزم ع وو 1 لن ولا هلق ردا : ا و اداب

 , 0 5 1 1 1 ويا ابا او اولا اا نا

 راطتس هبلق داك هبلق * ل 7 كئاذإ ورانا

 0 نر )يحب هد هنا يللا نبا 5 رصسلا كو لا لفك نو ل هنق تنغ

 جوزيف كلملا دنع نب ديزي جح لاقذامع نب بعدم نع بعدم يمع ينثدح لاق ربي زلا انثدح لاق

 ع رلراتكن ارك الا فدعا ةيعدلا ىضر نااط ينأ نب لعب دم نب نوع تنب

 تنب جوز كلملادبع نب ديزي نأ نينمؤملا ريمأ غاب ا نإ ورهع نب 0 3 كللملا

 أريخ اهاري وهو الا كلذ لعق ها رادو اريثك الام [فدصاو بكاط ينأ ن نع نب دم نب 1



 طايسإابهب رمخاف كنلاةعق دب مناف هئم لاملا ضفاف 0 عداف 0 كءاح اذاف 0 3 ا هلم ا

 لاملاب هيلاطو دم ,نب نوع ىلا وزمع نب دمت كولا لك و 50 خسف | مث هنم ةنفوتستا ى : 3

 نأ هلك يلإ هعفدن ١ نأ ينسمعا نينمؤملا ريما نا ركب واكل لاتف ةقرذ دكو 0 :ع سدل هل لاك 3

 هنيب امف هل لاقفهءا ٍِ ىلإ لاعت ديزي هب حاصق كنم هيف ودسأ ىت> كنع اهعفرا ال مت مل طايسلاب كبرت 3

 هتددر يلإ هعفد نا هناف كسفن هل ضرعتالو لاملا هيلا عفدا هيلا كءاسا نا تيشخ كناكهنيبو |
 دمحم نب ركب يبا يف بتك كلملا دبع نب ديزي ىلو املف لعفف كيلع هتفلخا ىلعهدري مل ناو كياع ع

 وا ناكو ةوادعلا نم صوخالاو ركب ىلا نيب امل هيلا الم صوحالا يفو مزح نب ورمع نبا[
 ىلع كاذ ذأ: ع و ءلأ دنع نإ رع عم ركب وباو كالهد لا ماو صوخالا ري 35 1

 جرخ 'ئح اههضفحل هيد 0 0 عف رف نعل 3 ديزي باس راه املف ةئيدملا ّ ١

 نبا اذه هللا كحلصأ هل.لاق دير لع لحد اك وِهأ اذإو ف كار ءامصوحالابناملفلا |||
 وربك | كالذل وق, نم ىلعو هللا ةنءا كيءلع تبذك ديزي لاقف كحاكن درو كيأر هفس يذلا مزح 3

 دنع نت نزلا دنع ىثدح لاق ريل اند لاق 1 نعل 0 جرخأف 2 هقنأ 3

 يملا ناونسا د 1 دنع ن.ورمت ف كشا ع نك لاق 0 نب هللا دع نع هللا |
 1 -1لا يف لمحو لع لك نم اف رافدو تاق رقو تادرو كت رطش هيف لمدفأتب ذخما دق

 موضع عم هب بعلف هب ا ضع وأ 2 رف 0 6 انه دود لع هبا قاع ءاح ع نش 5 0

 هيلع حمح ىتب باب نيطانملا باب نم لخاد يف اذا مارحلا دجسملا ىف ٍّق ول م كلا دنع ناف لاق 5 :

 نسلح يح ندا 00 ةأف 8 عدو 4 0 ناحر كا 0 3 نارفصعم نابوث 3

 0 د 0 اذو نه هياع بص اذامل وش ها هأآر نم لمحو هلل دع نإ ور #2

 هيلا دعش نم هس أنَم مر مكمل ديعفل هلوش يش ىأذ موضعا لوقو هريغ ةيلأ س

 باب نم جرد يحب دجوملا قدي 5 <14 دعا يف دش ف ىوهأ مث ةعاس هيلا ثدحتف | ٠

 يف ساناا فصأ كم قار كن يلع هللا طاس اذام يسفن يف تاقف مكحلا دبع لاق نيطانخلا ||

 هراررأ لحودتو ىلع هءادر قاغف هدب مكحلا ا دنع عم لخد تح نيطاخخل َّ موفصن و د دع سملا 0

 ءاحام قيدنز يأ هل لاقف ينغملا رألا 0 ذإ تلد انيق بعلي نم لاقو مراطشلا رتحاو |[ ْ
 اذه هف ا لاق ىلزيم َق الحر م يحلا ديع هل لاقف هحزايو همتشي لعحو انبه ىلا كب

 00 حز تاعفام ىلع ناه دقن صوحالا تنك ذإ نأ راك ا مكحلا دب دنع هقتتعاف صوحالا ||

 امل لاق هبا نع زيزعلا دبع نب ديمح ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح الاق يم رأاو يسوطلا

 ساجح نيماعب هيلع سانلا عمت :حاام دعب كلذو نيعيسو سمح ةئس احاح نأورم نب كالملا دبع مدق ||

 قاوعستا 5 ”د> وق مكنولب دق ةئدملا لهاالو يلا لاق ا مهكوو ةئدملا نع مشف ربنملا ىلع [] 1

 لطرح كوخأو مكشنخم لاقام الا الثم مكل تدجحو امو ريثكلا ىلع نودسحمو للقلا

 عشخمأ 12 ماذح 5 نع يب تازاكو :

 علطتملا اهي ف معنا 1و *« اهع ليال عر ينع ربدأف



 0 م ير يش لل ا

 / 0000 (6ه0)١

 || كيذن كملحم دعف ةرذعملا انيلطو بنذلاب ان را نيئؤملا ا لاذ قاسم نب لفوت هيلا ءاقف

 نيلوالا هيت دعل ن نم ترك ذ نم لاق دقف ام كبسعبو كم انب كلام |

 (١)عدعدتاململايفاولوقت+ ناو# م ارو تاتا لاو

 عزنم ريخ اوعزتت يو اكشو * 00 دا

 ١) دبع نب رذملا نع كاحضلا نب دمحم ينئدح لاق دي لا ادح لاق يموطلاو ينرخلا ( ينرخأ ١١ |
 يف ارت ىلع ملا دس 0002 تاع يح نم لك كلام ن 0 نأ يارطاسا

 نب دحاولا دبع ىو كالماا ع نب ديزب ىلو املف مهب نه ملاظملاو ءىف نم اوزاحام عازنا

 | سعأ عطقيرال ناكو طاصلا لحرلا بحاص لاثو كالا نب كاع برقف ل يرصتلا هللا دع |

 عم ثعبا نأ تاللا دع نب هرب . باتك هانأ ذا هعم وه انيق هريرس ىلع هعم س 5 ناكو هنود

 هند ناد ىسرخلا لاو هنلومح كاع نك دخو كالهد مر هلزعا يب َىَح مس رح الام ب كارع

 امف يح كالهد 1 0 3 * ةلحار هلام ند حس اك هلاعدخ 0 0 ري ريس الع 4م هلارعو

 نوران 1 كالهد لهأذ لاق ءاطعأو 4م ا صوخالا هحدش صوحالا م ل و نكاق م را الد لطمفا ١

 نع 00 ب لضفلا قيلخ أ ) 0 ( كلام نس كارع نع هةفلاو 0 نع عادفشلا |

 1 نا 3 لا له ءارعشل 0 ف ضرع نأ أف 1 هافعأف 0 01

 ا 0 دل 1 0 1 غلب ناك دقو ناي 0 0

 سور لع وح رخأ مث هسأر ىلع ر لا اورصق 0م 7”

 سل لوش وهو لاحرلا 0 دحلا هيرمضو هم و هنارا قاح سمأف حا ارا هب اونا سانلا

 تالا داع نا نيد ىلا .ت كا ال نكلو لجأ لوقي حار ا ولا برضا اذكه

 ةدارا صوحالا ر 00 0 سلو قاهصأألا جرفلا وبأ ( لاق ) الع هل يضغاف رذتعب |
 ايفو حانو مدع نم هلاح هب فرعتام هع رثؤيام لك ن ء 016 كلو رش يدم علل
 هيف هلضف ىلع لديو هسشن نع يل هرعشو روهشم مل امتف رعشلا يف هءدقتو هليضفت اماف صقنو

 اد الاق ىسوطلاو ءالاعلا نأ 0 يم را ) ا ( ةافضو دي كل هشور نحو همدهو

 اندح لاق لدا تدانح نب 0 0 هللا دبع ىنبدح لاق زيزعلا كيع انثدح لاق راكب 0 ريد 3

 باب ىلع ريرحو قدزرفلاب تء.س لاق هفارطأ ضع نم قدزرفلل الاخ ناك لذه نم انل خيش

 يمتل عد ليق تربع اذا ةءاها1ا ْق لالا تناك يراشآلا نأ لاو م عد عد لح 10

 هأ ع يعم يف نءلو عفاو عفرا موللا اولاقو كلذ هرك مالسالا ءاح املف عشر و ٌْ



 7ك قو يور دي مج د>

 دحاو لكلو اصاخي نأ لبق !ممتدجو ىتح آريس هيلا تيطتماف انتحل نب( تم 7 تاقف جاجا
008 

 هجامو هب وأنت 0 أولاقذ لخدف مأقف قدزرفلا نبأ تاتا لاَقو هرسأو هقول ةييك لا | نار وبا ذه 0 را ل أ لاقف اموي نذآلا معا قدزرفلا ةعيش يف تنكف ةعيش ا 0

 ناش و لوقلا رزت هنأ مط لاقف كلش ىلع هل تدضق هيدسو ىنأتف هيلع ىدب م هصخاشتو |[

 لا كعل هب تدَح اق هيلع هسفن عقربو ه هرذاقيف هقول دفش |

 لخدف ريرج ماقف ريرح نيا حاصف ناذالا 0 اويشن اقلاق ادن ا رظن ترظن دقل مهلئاق

 0 وه اذاو دش دق قدزرفلا هب هحدمام اذاف تاخدف لاق

 لحم ةيبطقغس ىلا نم مآ * اه راد يبان م
 ا نم تجف: نيل لدم ا ىلع هتمامحو لاق

 يجحاس نكح نس ما 2 #3 اومهشواوملعاة موب نا اذه

 جاححلا ةل ا كوم مكياع قافنلا علطم دس نم
 جاوزالا ةريضب نقثيال ذا # ةظيف- ءاسنلا ىلع راغي نم ما

 يحان ةيملا كرشنم تناله * هجرس رخات اذآ نابحلل لق

 رير لاقت برطو امييشت امو لاق

 جادحالا ركاب حضوتب سيحاف * جاحاملا كداؤشب ىوطلا حج

 بع ريرج ناكو ىلذهلا لاقف كلذ تالقتساف اذكو انك ءوطعا لاتف اهاخمأ لا وا
 اعدف ريمألا هب 0 اه تت ا 5 اعد 3 هنع مهي ما 03 يملا ك ا دق عيا لاذ انورق

 ك سعأف د تءدف ىلذطا لاق | أ قدزرفلا يطعأو هفعض نم ريك ١ هؤ طاتحاو اتاك

 ءرعش نم تدل رعغش نه كف نولدعي ممدجوُف اور ىلع ت تلخدو دال 1 ,انمد نين د

 كا تلق ةعارملا ل دعا الا دما لاذ ىاتلا رعشا نم سارف أ اب هل تاق 3 5 ام

 لوس يذلا كق 0
 دعسالا مح اهب كل اول « .ةلوسعم ةللق ناتلل ىل

 دقرفلاب 0 نما ىتناك ىلع ىمه ة2 سو

 قاطعأ ام هدنع لقتسا تانبف |. 17 ل ملا لاق وه كاذ لاق صوحالا كاذ تلق
 [رانيد نيتس 'يناطعأف هلثم كلو لاقف هتريخأف كتحأ نت كاطعأ ؟لاقف هنم ب جر | 00
 تدر أمهم تدخلات دائسلان م هيف امو هرعش نم 0 ام نوموش معو هءاورت حو لاق ادعو

 لوب يذلا لاق.سانلا بسنأ نمهةرر2 0
 اوددضاف ترانا 0 نم #* هب تفلك نمع يرعش تنلاب

 عمتسمو 2 مم ةريحلل ةانااو ريدسااك نواح موق

 ودع لاصولا | وكسملا * عراد نعدرادلا تا

 عمطلاو ليمأتلا الا كلذ #* امو تدهعام ريخ ىلعم# لب



 001101 رولا نأ لع ايف صوخ الا لاق وه نمو تلق

 7 ءاتملا نم ردا اذه يفام ةيمسل ج٠

 اهف هب ينغيام 0 ةلوسعم ةليلف ناتايل ىل *# صوحالا اهف لوش يتلا تايبالا اهم

 سس و
 دغ يف ةلقع نم لمؤت الو #* ددحتمللا كد_> ول لاحرللاب

 " 2 دصقملا داؤفلل الاخ 0-2 اهود مدأ تا 00

 تيفلا نارا اذ اقت يدع # هكاس || داع ةءنيرك ذل له

 هدي مل لمشلا عي مح انم * ىوطاذا قيققعل!كموهو يوب

 نيَسالا معاه ل ىأ #2 0 ةردكلف ناتليلا  -ىل

 دقرفلا» قاعم حايصلا ىى يناك ىلع يمد ةحن ص و

 هللاىذررمع 01 داو 01( 0 ا 1 رالابو لاحرالاي لاقي لماكلا نم هضورع

 نوءاعيسةناحح.س هللا اهدا ا يفو دعب امف ديرب دغيف هلوقو نيما سمالاب هللاب نءطامل حاص هنع

 م 060000 درع هلعأ ليخملاو ءيثلا نم ناصقثلا لابْلاو لب اورشالا باذكتا نم ادغ
 | فيفخ كلام يتاثلاو لوالا تيببلا يف ءانغااو ص و> الل رءشلا # ةاهتشملا ةولا ةلودنعملاو لقعلاصقان

 يلعسولاب لوأ ليقث هبوباب يخأ ناماسل عبارلاو ثاثلا يفو شيحو يعاشطا نع رصنبلاب لمز
 نب داح ؟ ذو هسجي ملو سنوي ه 2 ” نال ..ل سداسلاو سماخلا يفو' امهيفو ورم ن

 ناملا ( ل 21) هنت مو ةانغ حب نم هناو اتا 5 تالا دبعمل نأ هيبأ نع 0

 لخد نعانشلا دقت نان ضوخحالل انب ,أ نأ ينغاب تدك تولاو را ع داعت نع يحب نإ

 نب مهارب | ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انمدح لاق ءالعلا ينأ نب يرأا يقريخاو ةهبرش ارح نع

 لخدو 4 ةش رش ةأسعا ت ترضح دك ا ينربخأ لاق يصادلا 0 كييعرس ل ةسانع 3 ديز

 كيت لوق ىورتأ هل تلاقف ىعاشلا د#ت نب صودالا نبا اب اع

 1 معا بينحلا قل نإ ةلوسعم 1 ملف ا امل 1

 دق رفغلاب قاعم حايصلا ىدح #23 ينناك 0 يمه و

 حتتفلا نأ كلذو حاذيا ىلا 20 اذ_ه 00 و 0 لاحرالابو لاحرالاب لاشي هل 1 50

 ثاغتسملا نيبو - قرف كاذب 0 5 هن وكل ا هعوق وأ 0 رحال

 هلحال ةتاعيسم وهف تك اف 0 وت ماللا حش ديزلاب تل اذا ىنغملا ُق لاقو 00 *ه

 ها كلذكف يللي لبق ناف نيهجولا لتحمي كلاي لبق ناف فوذحم ثاغتسملاو



 لاَقف ةلوسملا هيتليل 2 ءاللعلا انأأي 0 تاَقؤ هرب يف محارب | لاو اهف 0 2

 دوز ع نك 6-10 >الا 5 و د الهاح ت 1 ملا كل يديكس 37

 | نا 5 لاق نوشحاملا تنب نب زيزعلا دبع( قي ) اهدعب امي لا ؟ الو كفارشألا ةلي ما

 صوخحالا لوق 8

 دل 5 يثار 1 7 --- ةلياق ناتليل يل 20

1 
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 نب معاربا دنع دشنأ ًاناسنا نأ ىلءؤملا ركب ىأ نب سمع يتندح لقا يرحل َ

 دق ا حابصلا تح # يف 00 م ةحيرسو

 كلذو ءالعلا ينأ 3 يم رخلا لاق يدع نيتليللا دلال م ةحير ما ةلدللا نأ م هب هللا نأ امأ لاق

 عضاوم يف ت كا راثخا هذهةليقع عم صوحاللو 0 ينمو نينملاو 0 لزتلا هفلكلا

 تن ع نا 0 دقو هنع هللا نصر بلاط يبأ نب لل_بقع دلو نم ةأرما ةليقعو را[

 60 ع اهنع كا | (1)مالسلا امملعنيسحلاتنب لكس ع تال ل عادلا 6-95 وشجاملا [إ

 ينسر ًارداس كسلا رحآ داو 8 هع 0 0 نا ٍْ

 علب قد>هرحو لاح كل: ىلع ىنكي يحو هءادر ا ع ًاعاق رشا نإ رامع 2 د 6 5 بوق ْ 3

 اذه تعمس ىلا ريمالا اهب 1 لاقف كنأشام سلخ نيح ماشه نب 6 ا هل لاقؤ “6 3 2 ١

 يدر ١ ترردالا ةيمداد 00 ينحأف 5270 تييلا 0

 يب حجج حسم سمس صحسسيب؟يب؟©بب؟بببب؟ببشبسسسس_ ل بسس سس سس سس سا سس اسال دش اللل

 5 عشا 0 هيف ينغامو تنل اذه ةمسش 1-0 7

 انس وص
 نمر نمت كاعد + نام نزالو * ل د عسر نم“ كم را

 ىو داس ملا نأ داو هصاع كان نا

 ركود نءيطسولب را ايقثلا نمانحل نيتيبلانيذه ىف حرس نبا ىنغ طيسملا ن نم ةضوركا

 هنأ نكلح  ركذو رخال هبسني لو يطسولا ىرخم يف ةبابسلاب لوالا ليقثلا ن هان هيف قحسا |

 دامح بحاص ناو ءاهجدلا نأ نب ملاس ن عماله نب دق نع ةيادحأ ) 2 ( ٍضورغالا

 اني ا ربب زا انثدح لاق ير ) قرح تعا صوخالا مد ناك ادامح نأ ةيوارلاا

 نم راصنالا نم الحر صوجالاا2 لاق ةزمنع نب ناماس يبأ نب فسوي نع ناماس ينأ ا

 ةرتعلاب قدورفلا نع م تح جرن كلذ نم بضغف لاملا 0 ناكو ريشب نبا هل لاَ مارح 5

 لاق رادن الا نم لاق ا نمي قدزرفلا لاقف ناندع اساد هم ليقف ةقللاو هيلا ىدهأ 3

 ةيريملا ةخسنلا نم ةطقاس ةلا هذه (1) ٠١



 ككافكو ه 21 لأ 1 ,راحأ دق لاق ينامغ لجرن» كب مث نعو لج هللا اريدتسم تثح لاق كدت

 لوش يذلاوه س لأ لاق 3 * ةعاس قرطأف ىااحم ىذلا وهلاق ندوحالا نه 00 نأف هّننؤم

 يمس ينركذو كل ردا عاف دقف * امدرلا قامنت_افرادلا م 0

 00000707 ١ للا ىرشاف رشب نبا جر ءريك اذع الجر ومعأ ال للآو الف لاق ىلب لاق
 00| ل 0 ردا ارم تنح لات ك.دقاام هل لاقو اعذ>أف رز ىلع اهب مدقق ايادجلا نم
 ]| لاق د نب صوحالا كمع نبا نع تنا نيا كافكو هنم ل>و. نع هللا كراحأ دق لاقف يناغ

 لوي يذلا وه سيلأ لاق مث ةعاس قرطاف لاق ينام ىذلا وه
 احلا حدي ذا باكلك هيديشت * كلام سيراك |يف يمتشل يثك

 مسالا متلي مث .ىم_ىملاب الو * كلام مذج يف س 0 انأ اف
 ا 11 ![![يطتوب + هةدجو كأس نا نب نكلو

 مدقو ايادطا كلت نم 0 ىرشاف لاق هرعش اذه انعاش وخأ 3 ل اللف لاق هللاو ىلب لاق

 كامو ةلااعادعات ضوخالا لع

 مد ءائئلا نم ريكا انه قام هيل 0-١

 2 كذو نارا جاه دقف * امن را فاد 0
 امه هل تحاتأ امهم تيهذأ اذا * ةمادم نم براش ينأاذخ ثق

 شاعلا نب هللا دنع ركذو ياشطا ن 0 ولا لهمر فر.فقخ 0 مهاربا 5

 ىللاق لاق زيزعلا دنع نب كلملا دنع ىنثدح 0 ريب زأأ ينثدح لاق يمرألا نر هل ا ىعيبرلا

 هل وق هن هيشنأ ف ص هوحالل يندشنأ ىهوزخملا ناسا 11

 0بثتص مكلاصوب 0 لح د ىلدو 1 تاقو تلاق

 د نك نك 00 0 رذدغلا * ا|ط تاقف ىلعب نذا لصاو

 بتلاةراح وللا س ىع *« اءبملصوب اوثدال نان

 ْ نر هب اواو راطاو ع هما. تسلق ليلخلا اها

 1 000 00 يح يام تدلل شد هع ةيناعل ركذن اذك اوجوع
 1 0 د تانابد *' لو دودصلا مق اهل لشنو

 3 مكلزتنو لش ىلبقت نإ

 تعشناا متالتم يعدصتو * انآثيعم 2 يربده وأ

 ةيلاغا رك ذن اذك اؤ> وع ىف ينغو يطسولاب لوأ لبق: عماج نبا هدعلا يذلاو وندأال ناتثل يف ينغأ

 بح رلاو ليلا رادب مو



 م

 ظ أ لاقرصنبلا ىرحييف ًاقلطم لوالا:ليقالا نم. طسوالا ردقلا ني انس رع نال يلا تا تابالا

 لوي ىذلاال 5 هللاو اذه يخأ نإإإي لاقف تل لا وبأ ىلع لبقأفا

 ًاضي ىع ًاحسفنم يأرو تدجحو #* ىمرص مار ليلخ اذا تنكو |

 لاق ريد زلا ين :ثدح لاق ىم را ينري>ا تدبلا اذه لئاق ينعي كياع عسو الو هللا كح الف نهد

 تاه لاق 0 ناوفص ن ,-دقش نب هللا دنع نأ 0 دبع ينثدح لاق حاضو نب دلاخ انئدح | أ

 لع هلك رد ف يف ءءارو انأو عيزب نب رحصو هللا ديبع يفا نيب يدوملا بكر ف ىدبملا كش طن |

 سدقلا ىرصعا لوق هللا دبع ا هل لاقذ برعلا هتلاق تدب نس لاقث فوطق نَودرإ ْ

 لتقم باق راد *عأ يف كيءمسإ 4# )١( يرضتل الا كاع كف ردالكو ِ

 نيئمؤملا 0 رد كو عبز نب رول ناد نا عا اذهلاقف ||

 ليدل لكك ىتيل ىلا مايكل ىنال ديرأ ظ

 نينمأولا ريمأإي كتجاح ىدنع تاقف هل لثك تح اهرك ذ يمني نأ 7 هلامو "يشب اذهام لاقف |

 لوأ اذهتلق ةباد ىلعءولمح!لاق قباديف كلذ 8 قال تاق يب قا لاق كادف هللا يناعج |

 صودحالال وق تاقف كدنعام لاقف تقحاف ةباد ىلع تامخ حتفلا ||

 امقسيفدازاننب قالتلا م 5 2 ناقل قم ناتاك

 د ىنع يضقف هنيد هنع اوضقا هللاو نسا لا 3

 -- ىناغالا نم 0 اذه قام هيب 0

 هلوأ وه يذلا رشلا |
 ليس لكي قيلىل ل < اناقه 5 ا

 سس ومص
 لوفقب 1 يباحأ نذآو # ل دا لل اينح الأ

 ليث 2 ريغ تنيلاط عر الأ د ةدعاالاو نر 00 1 و

 لييس لو ليل ىل لثك #2 ا 52

 لي ىنعاب ةيغ تدع اذا #2 ىذلاالو لولا ىلياخ سلو :

 لي لل د رس طفح و »*# هلاصومودب نمىلياخ نكلو 2

 ليقتلا ني هنخو مها ريال لوالا تايبالا ةنالثلا يف ءانغلاو ركل رعشلا ليوطلا نم هضوسع :

 ليقك »+ يذلا الو لولملاب ىلياذ سلو 2 قدحسا هنمالو رصنبلا ير< ف ريولا قالطاب لول | ا 1

 بيسنلا باد ىللعو هيلع مدقم ليو رفاو طح تيسدلإ 2 مك ناك لاق مالس نب د 9
 مدس

 يحدقتل الا ةرووشملا ةباورلاو .

 .( عبد يانألا - ك0



 000000000 09 ناكو لمح ةبوأر ريثك ناكو لمح سلام رغشلا نونق نم ريثكلو عب

 نسنلا يف ريثك تبن نوتسدتس سانلا ناكو لاقل وَقَتَن ناكو قدئاعب. 0 مو 0 1

 1 قتلا ىلا" لك ام كفاه ؟ ةيشالعرا

 ليمخ تدب هيلع لصف ن 0 دقو لاق

 0 ل نم ه يب البتق * اتيأر له امنع ف يباح ْ
 نأ ىلسوملا مها ربا نب قحسا 0 0 دا لا تود تاك ياك تأرغ ْ

 نأ ىلا مانإ رحل ا ليذش فصيو ريثكا رد 6 امون ناكىرببزلا تعم. نب .هللأ ديدع

 نأ ديري هلام نولوقيو ىنعملا اذه هيلع نوبيعي سانلا نا هل تاقف قدحسا لاق تكلا اذه 0 يمنا :

 0000 0000 01( نرسلا) كلذ نؤلوةتلقارعلا لهأ ان كن الاق بمصم ن | مسيتق اهاسأي
 1 ع

 ريثكل لبق لاق يربزولا ينثامح لاقىرهزلا يبي 00 110 فدع نار ادع لات ىرهوجلا
 نولوي سانا لاق هتلق تدب يأ م

 ا رك ول ىل لع + .اءاكفاه 2 ينالدبرا ْ

 0 ىلوق هنم يدنع ا
 "0011 اجايرو اهندإ * هافشو ءؤادور “مآ كو

 0س يي ححح ل يي لل ب

 يجب

 ١ كيطا»خ 2 3 1 1 7 / 3 5 2 0 3 ١

 1 26 اوين ناد دا فاينل 57

 / 7 1 20108 و ل

 (ىئدح لاقت زل اندح لاق 21 نبحأ نب ا( ل وتحلل تان آلا هذه ضد نا لق دقوأ
 | لبق لاق هللا دبع آن مهارإ | ايد لاق“ ى ورا نمح رلا دبع نب 1 يرحل لاق نامعا|

 كانهنا هللاو ىلب لاق* ىش هنمكانه سلو 0 مزا“ كارو رعش بحاص 0 رقعح نإ 0

 لودي ىذلا صو>الا مهحاصو كانه رعشلا نوكي ال فيكو رعشلا نيع رعشلل

 ىنيحو تاعحافلا نيح كاذو 0 ه.حضاغ دقلت تام ول نولوي

 نينض ريغا ىتبي نم ةبيحصب * اهتافو محم نا ينا كرما

 لوقي يذلا وهو أ

 ©0017 كلام يول ياو # كلام تاداسل ماركمل يناو ٍ

 001007 1 نانما لام * يرحم نم يذلا را ىلعيفاو

 0 ربب زلا 0 ىد ينثدس -- لاو تبوصم 1 ينثدح لاق ريب زا | ينثدح لاق يم رأسا ) ركاب ٍ

 نأ اص نب ضاعن ءالاص نب ىلع ينثدحو ربب زأا لاق رب لا قب هللا دبع نب ةزردع نب دابع ْ

 ىرصيلاد>اولا دنع نم بره نيح اص نب صاع لاقو هيف تام ىذلا هذ سم يف لاقسدودالا ||

 ةرمصبلا ّل :

 1 596 - ص يسجحج ابيبببب بسمتي دا دبيسبي ,.بدبسب اس موصببب دايس د هب بعهغ_ د ظدجديهجي هي لجسد(

 8 ١ ١ قطن فون نإ ص5 ظ07003 0 0 , 210 5 ظ2ظ3ظ10 7 200 / 1 5

 . ١ 0 7ك 0 3 0007

 7 ١

 نزلا هةسمام لذدد تفاشاو #3 ايفر نوز# براي ا

 0 تروأ ن هل قي دقو #37 ه.حاصتام نايرصاتامشامو
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 اور 5 [ذأ ةندملا لغأ تدهش لاق ةبانع 0 ٍبوبأ يف :لدو قدح ( ( لاك > كيفلا رك هل َّك ا

 تا كلذ نأ ا معاقر اولوط هثيداح ٍّ ل ْ

 ظ >9 ك2 لادا بقل اعا لاق ريبزاا ينثد>و ( قحساأ لاق ):مزطاناح هد. ءانقلا ميد ا

 د

 4و ىدكدخ نمهو ىدكخ نيح هتصقو لالدلا 0 2ك :

 م6 هرابخأ رئاسو كلذ ىف بسلا

 0 ءلادعاو نع فربخأو ) مهف ينبب ىلوم يندم وهو ديزب وبا هتك كا هعهسأ كارا

 نم فرط ل فاظنأ الو اهو نسحأ نيتنخلا يف ن مل قدسا لاق لاق هب ذا درخ نبا |

 558055 5 ”.نآلا لاق هب كلذ لف انلف مزحنإ هاصخ نم ا لاق لالدلا |

 تلي شن اق لالدلا كاف يري را عل للا دبع يل ن 00 نع دا نع ء ىحن نب نيسحلا

 | بعصمهللأ دع ار كا ء قدس نب دا د 50 ا قر ) صاعلا نب دعس

 نع ضصاوبلا فاق اراك رثلا قدوس العا 6 ةتئدملا 7-0 .لالدلا ناك لاق ير

 د م رغدأ نآلدلاو نددت :ه ناكف بنهو لالدلاو ل اب نيئنخغا

 0 نب ماتم سو )ايام رك !ًآلو كالدلا نس فرطا 00

8 
| 
 ظ
8 

| 
| 
| 
 ؤ

 ظ ثردححلا 0 8 ' ناكو لاق تك ة هردا 5 2 تكف الا الا لو لالدلا تت 0 لاو قا 3 نيت اناكو

 ظ اذهذم اع الا 6 نكي و 2 - 0 هلنعش 2 سلا كاكا ناكو يلكذلا كذضأ ملكت اذاق

 ْ ناكو هبلع رده اللذ تلطن اك نكد نوعم نوت داو ءاسنلابا ىلآ يم لالذلا 35 ل ناو نع عواج 1

2 

| 

 ا نومد وو ءاير ١١ ةطلاذسع افوخشم ناكو اوال 4ةجئد>و 0 هقطخم 0 -- 39 4و رظو 0 ٠

0 

 أ الحر تل تددأ دق يا اط لاف لالدلا اهانا كلذ ىحكر أذا 0ك 55 أهرهم لوقف 0 3 .

 هل جل ءاسنلا هل فضي لازب "او أهربغ ن 0 مع هلاس ةأرما ةبطخ دار م 5-5 لاحرال

 ا اهحوزس ىد نس ةيدسعلا نو نيد و هثدب طا ودي م ص ا فدو ل يني ىد ةدحاوأ

 ظ ىف :ديحو ( 5 لاو ( ءانغال 4 فا تل حالا كدب ءام ا 0 ةسلاح ِنء لك لغاشي ناكفذ

 مداقلا ناك 50 كلذو لالدلا ىدح 8 ور ىذلا ياسا هللا قاح 1 1 1 لاق يريبزلا توصم

 0 ف رعت نك يىل فص هل لاق ها 2 اذاؤ لالدلا ىلع لدف اهحوزم ةارملا نع لاس ةئدملا مده

 فك لوقيف هاوه قفاوي ام ىلا يمي ّى> ةدحاو دعب ةادحاو هل فص لازي الذ حوزعال ءاس 1

 لس م كالدب كار اللف 1 ان دلل مدق اعاو ءاسنااب هل ده ا 0 ١و ا 4. ؟بصقو هلاح ند

 عا رملا هتجو روب رجالا ىرك |داكرد ارا كل مكحا دق هنا هملميف لجرلا قاف هعلخ قح امكرحت ا

 لخدي. ةعاسف ةماح ةقيش ةملتغم تن 1 و هدعوم ةليللاو كب لخدي نأ لحرلا اذط 3 دق اط لاق

 ك.سش ىلع ءاسألا ءاخ نم-نان وكم كدواعز الو كرذدقيف مرعلا ليس لدم هيلع تقفد دق كريلع

 تب|[ كوت كلع كيااهو كادو كر ان معا تنا لوقيف ا تكف لوقت 07

9 , 

 . "ربا ا



 ضعب ىلا يئمباف ةحبضفلا يناخت مل نا اه لوقف كيلا نم ىنثأ ًاثيث هل دجألم لوقف فرع
 ةرواحلا لازت الف اذهلك الو كليو هللوقتف كرح ةيداع فكيو كرطو ضع يذق تح جونزلا
 ةأرلل حرفتف 111 ينحل ىلا لاو الو تايلح اف عونا لع ءاح الف ا لوي تح اسمن
 لاو تحرتسا دقو تأ امأ اطلاق اهنم هذل ىضق اذا < اكشف رودسم عا اذه لوقتف

 تزغالحت تناول ءالا كيلع لخدت نا امدعاو دق هل ع جوزلا ىلا 1 0 تشو

 كتقكو كضغبتف موه ورش !+ 1ع هلزعدباك كن اكو ك داايف ةلواطملا ندري ةصاخ ةئيدملاءاسأو

 قىح لوقلا اذه لثمىف لازب الف اهدعب كه>و يف رظنتالو امدلا اميطعا ولو اهدعب كدواعت الو

 2 امال وأ نيترم امكينت هكر نلطت .كاق ا د خداع دانا ل

 لاخلا هذه نم هللاب 0 ةكاذال لوقف اليخعالا كم دج ا كلما ىلإ ليلا كلح د اذاق كملف

 قي 50 ىنكت مث ىلع ءاج اكن "لاق دا زك اذ لاس تادذ رانا ا

 ا تراطو نآلا كرمأ يود دق هل و ناد لص وأ ةىص هك حرفيف كقيشو كتءاغ:

 000000000003207 لذ ةارلل كيف ةذلو ارورس اعؤلع اكل ابكر تلج وز لغ لحد
 ةريغلا ديدش 0 ناكو كلملا دبع نب ناماس هربخ غاب ل كا 0 كلذ ناكف نأرما لبق

 نأ ا 0 0 | لع نود ءالؤه» نأ لاقو نيتحملا راسو وه ىمخ نأب تكف

 ا 0 او( را نع قديسا ةياور هذه ) مءاضقل مرح نبا لع كك درو

 نايا 10 مما نع يوراتق # يصمد اوراك كلذ ن ووري ةاورلا لكس يلو هيففاتخم
 د 7 رنا نرخ لاق اذاتسا كلذ, قيورام حد ١ كا ىو 1 را
 ينادح لاق ةرش نب رمت ينئدح 000000 ل .ءاقن اييخاو قزف ولا اوز ادكح ىشعنا

 نعو ها نع دازلا يبأ نب نمل دبع نع ىسع نب نعم ينثدح حاج نا لاق لاقناس غوبأ |

 2 ناك كلملا دنع نب ناماس ا ةئيدملا نوثت :ا هل ىدخام نيد ناك .الاق يرافغلا ن دما كش

 ىه انف هل 0 هب تءادؤ وضوا اعدف هؤاساح هنع قرفتف حطس روطظ 0 ةللرعتس هل د

 يم اذاف هسأر عفرف كلذ كد ف هيلغ دك إف انالث و نيت تع ااا ا ذأ هيلع بصن

 8 و هب ىئغلام 00 عش ع 6 هل 2 ىلإ لحر توص اذا 3 دا ةيحاب لل! ناد ةخصم

 هيف اوضافأف هدب ريو هن عر هلأ 0 0 نيلف ءان لإ ا باد ندا خبضأ

 موقلا نم لج 5 الان ءانعلا» هئم عم ا ىقإ لوف ناماس لاف ةعمسي نك نها[ دو لووستا

 يتلا ةيحانلا ىلا وا ال نيأولاق نك نادح ةلبإ ل نم نالخر 0 ره ىدع

 كمءساام لاقف ناملس ىلع هد فاما لوصرلا كح حوف لعفف املا ثعباف لاق 5 ءانذلا نك

 |0007 أو لاق ةضاللا كلزلا لاق هي كديع ىم كاقف هب. فرعاف ءانثلا نع هلأسق ريمس لاق
 ىلع لقأف و ناماس ةعوس ىذلا عقلا هريخ 1 هب تداغ ا لاق ءاذعلا أمم ناماس عويس يتلا ة.حانلا أ

 ىنغو ةمامحا تفازف ماما ردهو ةاشلا تركشف سيتلا بنو ةقانلا تعيضف لممجا رده لاقف موقلا
 مهو ١ دينا ليقف لماذا ءاقلا 000 م ماع 5 نما كب رظق: لحرلا



 نا املع هلماع ْناكو يد ءاصنالا ْمَرَح ناد ورع نسدك نب ا للا نحف هيف قانا 1 4 /

 بات 0 ل لاق 0 نب رفعح نب يداوم 8 و نينغ ملا نيت ا ند تالق ند . صخأ 3

 هنأ لوش ملحن و لاق 0 هال ةطش ادع لعتسأرف 9 ناودلا 2 ناماشي تأ 4 تا رو لاق 5 1

 تاليح و ب رطو 0 دلا مهن ةمكلا مه ى 2 مو ب مهعتتف لاق أ تاكو *يراقلا تدك

 ) لاق ( نكد . ىدلا هلوقي مالك اذهو نو“ :تلاو نئاخا 1 ىدخ نيح مهصعل نافويحشلا 3 3 ١

 سقاردب انعمو 00 نما اق لاق يد طبشا نأ داع ينربخأ لاق جرعالا تأ ىأ نك :

 اكول لفتحاف يجضلا ة ةمو تاج ع 3 مسماصخا ىلع اك 5 هماللغ ناكو منح دل وهو 00

 ينالاح ا لاق وأ ينات> 3 5 دايخ تال لاو ١ نم تبان هل لاقف انم كا 0

 لالدلا ةيحل تلمجو لاق ىنمسي نا تفخوهماعط تنتاف بريح انا لاق كسا ياو 0 ا
 ءاصخاب ينك نءانا طرقلو نكسم يبا د رك ذهناف ) ياكلا نبا امأو 0 ا نيكس وأ 1 كعل

 مهاصخت ءاصخلا ذيري هنا نظف ةدافوال هرات نم هيلع دفويف مهفرعيل نيثتحملا نم ةئيدملا يف نم

 ةيدعح نب ىنثدح لاق مالاس نب د َّح ىنادح لاق ينيدملا بويا وب 1 ىنندح لاو عكو ( ينزيخا )

 يذلا نا هلأ افالاو ة هب دع> 5 نمل نع 7 ا تح كب 1 5 نأ تذدساو

 ليللا يف هشارف ىلع ا.ةلتسم ناك هنا 00 نه ةئيدملاب ناك نع هعئصا٠ ىلع كلملا دبع نب ناماس جاه

 527 نزاع ا+ةنعيفو بهذ 5 0 ناحاشو ا ماعو تار مدعم ءادرو ةلاللغ | ماعو هينح ل ه4 ةيراحو

 ركش رف 0 ا ريعش هأ لاقي 0 يفواف وغشم اهم . ناماس ناكو توقايو ددرب زو ٌواْؤ |

 كم داع 0 َى لحرلا 0 كن رغم هيب 6 هع ةهال يهو ام اع الابقاو م الغش ا نا

 هم د 0 ًاريمس عمسفاباموف : الو م ىلا داعم انضغخءامعدهجو كو 1 0
 «© ' ورح

 روسلا اهفش يتح ليالا را نم #* اهقرافىفوصتءمسةبوح# )١(

 رضع يمال رع . ىللاو * ةرفصعم يتنن اهديح ىلع ىتدن

 رمقلا ما ىهبا هدنع اههجوا * اهعحاضمي ردبامفصنلا ةليل يف

 ند امشى _ 1 مام )1 هك كو طشلان م ةبوح# 0 ةداغو يناديملا ىورو )1(

 دازو يناثلا تدلا ناكم *ر ضخ اهمال ىلع ناذ ىللاو#ةر دعم نم | مذ ىلع يند#*ىورو يالا

 كااثلأ كيلا 0 يورو#ردع نامل ىلاعان | معد كو *قلغال ونا ردات اوصلا بحب مل#وهو ت

 هرمضح ف راه لآ ثعبف هتيراح ىف 0 نطو رعشلا ناماس بع و: ساف #اهنياعم يراد لا ةليل يف#*

 لهصا سرفلا نا 2 لاو 0 2 هلكو زيزعلا كيع 0 0 هيلا لد ه.صخل ماحح اعدو

 لجرلا ناو زئعلا هل مرحستفبني سدتلا ناو ةقانلا هلع يضتف رطخي لجفلا ناؤ هل رححلا دوتستف

 ةئسدملاب مزح نب ”للاع ىلإ ةتعاس نم ب 7 2 هسناكب اعدو هاصخ م ةأرملا هل قيشتف ىنغي

 هرك ذ مدقتا مناك ام ناكف ءاحلا ةورذىلع ةطقن تعقوف بتاكلا مم يلغ ف نيينغملا نيثتخملاىصحا نأ
 ا اا اساس ع ص ااا تت 2تتتتتتتتتت م
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 #* رمقلا| اههح>و مأ يربام اههجوا 27 يورو

 رطقس يحال هقر نم داكن * مدق لع يو تشم تءانع وأ

1 
 ا
 ا
 ا

 ا
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 نط 1 ةررلا ةحوت 2ك 3. ( 0 ( شبح نع رصنيلا قاعم لمر ىلبالا ريمسل ءانغلا

 نم هجوف 0 يوجع ا أَو تعمس ام ام يذلا نأ ناماس' ةلكش مْ لوألا ليقالا نم لالدلل

 يناستلاق تت الرا :ةدصتل هللاو لاقو عطنو تفس ط اعد و هسروحو هر 0 نم هتقو

 ا طق هتيأر الو هفىعا ام هللاو تلاق نحرا اذه نيبو كنب امت ىنيريخا لاق ديرت امع

 0 اط قرف كاوس ذأ دالنلا هذه 0 ام هللاوو كيلا تلمح كانه نمو زاجحلا ؛ ينم

 هاصخف ايوس تيل ةسق بطت و اليم امييو هدب 00 ةلئسملا يف دل فاطاتو هل امق لكلا

 لاق ءالعلا ينأ ا يم رأا 0 دقو ) ةحيحصلا ةياورلا هذه كلذ لثع 5م

 نوملعلخدب ( زرق هاف ناكل! دع نب دما وال لق لاق ىمم ىنثدح لاق راك نب ريب زلا قد ٍ

 نبا ىلا بتكف ءالؤه ن .كلع لخدي ال سو هيلع هللا ىلص 7 لوسر لاق دقو ةئيدللاب نوئنخملا |
 ند ناكدقلهللاو امأ نالدلا ميصخأ لاقف قيتع يبأ نك 0 ,تاصخف 0 نا ىراضنالا مزح

 لح ًاسرادوسأ ش 11 0 علر نأ

 اقرذ ا 0 ١ 00 ىلإ ديأت

 اقز> 0 ترمو #* هلثا 0 هب تفقو

 نع داع ءىحي نب نيسكلا ) قرخأ (هلَش ع ا هفيفخ ىعأ اما لاَقؤ عجر ٍّج بهذ 7

 نوشحاملان بان سم نوةنخملاىصخ ا فل عقلا ب تالا 1 نوشحاملانب نع يدقاولا نع ها

 د ناك هنا امأ لاق 8 لاق لالدلا 10 لاقف هءاحف لاعت هب 0 هتقاح ىف وهو 1

 هلك ارث ىلا نك لا تاذب عند ئ

 نعى نبنيسحلا ) 30 ) هليقال هح نم ينعأ اما هللا 0 00 3 هدرف ديعل ريغ ىذم م ل

 ةطرض طرضف دجسملايف يناح ىلا ثنا لالدلا ىلص لاق يلفوالا ةز>ينئثدح لاق هيبأ نع دامح ||
 حبس هنود ماحاار هدوحسو لوةبوهو د>اسوهو ائسؤر انءعفرف دس نم اهعمس ةلئاه :

 نع نيسكا ) 00 كدضلاب هن اللد عطقو نتفالا 0 ددعسملا ُُق قع او يلفسأو يالعأ كل 1
7 

 ع يف نع دامح |؟ | ةءالف قي راح كتنغول هل قيدصأ لاق رفعح نب هللا دع نأ هد ءادملا 0 0

 * ىلا تاذب 6 نأ ْ قاد را د 0 ند

 كديع لاو ريقفلا سس املا ارنطاو م اكف ا امون ردع مم مود كادؤ تادح كام ف :اكد تكردأ 1 :

 تلاقفدوعلاب عامساا 7 خيشلا اذهنا هللا ديعلاةف اهدوع انندش د6 نأ ةيالاف سم مالغاي هللا ||

 تلاقف ةايحلا اءهبو كاذ فيكف خيشاا لاقف باوصلا ىلا هلبرقا ناك بارمشااو ماعطلا هركول هحيو |[

 ين هللا دع لاقف لتقيال اذهو التفاعر امها ظ

 اًماذ انراد ملا شر بلا تاذب 0 ان

 كار كو و * ميز يدتشاف دشلا ناوأ كل هشبل 0



 50 ا
ّ 

 | اسدح لاق نسلاون نا :ليععسا 000 رك 0 رفعح نء هللا 0 هيلع ايشغم عقو 3 ]ا

 لالدلا هانغف احاح كالملا دنع نب ديزي نب رهغلا ص لاق ناسغوبأ يف د كا ةيش نير |

 امضانم عارجالاف رمغلا تلتحاو  امرضنا اهليح 00 ا

 ١ هاف له للا ةيسا لالدلا هل 0 حرس "50 تنس اره لاقف |

 مك 1 6 3 معألا 1 هعمل هسا لاق يامو لاق ا ْ

 0-3 توصلا اذه هدا قع

 يم« ' وص

 ضاند عارجالاف رمقلاتلتحاو * اهريصنا اول ساو ا
 اءلح ةركذ الاو هافسلاالا # اهب داؤفلا ماه امو ىلب يدحا

 اهربلا طمشآلا عت ناحذلا اذا 2# ىلا ناس ظ
 ْ ليقث فيقخ هو يءاشطا نع ىطسولاب ل راش فيفخ لالدلل ءانغلا و يناسبذلا ةغباتلا رشلا

 ظ ليقث يلا طيشنا هيفو شح .نعرصتلا لوا كدت حرس نبال هيقو ةنان نب ورم نع دا

 كاك ند مظعا هرف ىل ُ كا |

 1 ناهمحدو ةامخ هيفو 0 خال هيا داع ا 1 لع كنعم ل طش أ يمأش ثطا 0 دو هنع ريمون ملا ا ٍ

 1 ق<سانب داح ا لاق ى تان 'يبحلا ) 3 ( وذا ليما 0 اء 5 لاقيو نال 0 0

 | لالدلا علطف علطي ن م كاوا مل ليش < 060 ىجيش 2 ا اق دلل نع 2 نع ةزاحا :

 م لاق ) 5 يفسأو يعيش يالع انا الا يردانال لاَقف ييعرأا مأ 0 امهات هل الاقف

 : كيعرس مال امزالام كداذلا ناك كاف ناماس نب حعيأف نع نيكسموبا يئريخاو قئادللا لاق ) قدحسأ

 || نيسرفلا ناك رف ن احر اتاك ءاسالا نع 200 يصاعلا 0 نب داو ىحبل تنبو ةيماسالا

 ١ لمعفأ لإ 2 كي.خا تن ينفك |مكحلا 5 ناورا هب ؤاعم لاَقؤ امهانخالخودس 6 اهماع ناقيتستف

1 

 |هربق كر اكفرتلايف ا هلع تكرس اءلف ريصحي تيطغو اهقيرط 8 ترش صاو اهرازيساف

 لاقف اناتق0تعحو ةنيدملا لها ءاسن تلتق ةكم لها ءاسن هل لاقف كم ىلا برت لإ
 كك :.ث لاق كا اة 3 ينداالوهللا كازا كنرعا تاقكإ كي ادا نولتقام هللاو . 3

 م

0 
ٌ 

| 
 | ا

 ا
 ا

 ا

1 

1 
 2 مشأال ناوي قالو طف تريزام هللاو كن ليو نكاد ىلع لدي يدب

 ا لالدلا 4.حععل ىف 1 نك او نؤشحاملانبا ن 3 ٍيدئاولا ادعو ) قدحسا لاق 0 5ك 5 3

 يب نوةعر عش 0 لالدلا يانغ لوشي نأ 00 نأ أ و هن رهو هسديو 0 نسحعسإ و ْ 3

 هلوق لاق ىنغت رعش ا تب ات تاقف يش لع ةنتفلا تف> دقلف م

 تمس مك
 انناحم ويكتم الص لصوبو * ايددرلا دل ا

 ايقالتلا الاطأ نال ىهدلا ىلع * اعطاقتدقةوفج يلياخ نممكف



 1 يم ب ا
 ا : 11 ل 1 واما“

0000 3 2 5 

 هل

 ايلاح كالا فد ولا يفت ق راف دقأ د ةياخ تا 1 بر 2 1 ا

 5 اكيلاؤع معلا 8 تمرو نإ ةدوك يدا 0 تانع

 ْ 00000 0 ذو هرغاتل هق فرعأ. الو يطسولاب كوأ ليغ ضيرغان رمشلا اذه يف ءانغلا
 لاق ىطاخلا مهار 1 كر نامعن ع يدقاولا ىنندحو ) قحسا لاق ( هسا و لالدال هنأ لالدلا

 هدناك ًاةئيدملا 0 يناخ ضع ىلع ىناد دبز انا نادت كالدلا ىلإ اخ ةعادلا لاق 25م نم. ثنخحم * مدق

 1 3 5 دبع نس دانز ل رس : بحاص كلام نب كلا نع كا مي ناكو كي هيدحو دق لاق هب ا 6 امو

 6 2 هقحلا لاَقؤ ميح 3 0 دحسملا ف ا هولا كالذ ُق جرح دقو هراح يثراخلا هللا

 د

 ىلا ردلخو 00 ف سلك هنم ديرت اع رفظتس كنافساتلا قال ىلصيف هيف موه هاف دحسملا

 تحبس حلا لاقف هللا لاح مخ لاَقف 0 هللأ ىلدال كن 0 ل لاقف كارع نا بنِح

 .لاقف طايدلاو طرشلاباعدو د 1 00 فرصناف كءم ثدحنا تح قرصا ةصارق ةعماج يف

 فاخاموي لالدلا ىبد لاقهسأ نع داع نع نيسحلا ) 0 ( هسيحونام 5-0 هد هودخ

 ل يردأال لالدلا لاقف نوع رت هلاوينرطف يذلا د.عأالىل ايو ارق 2 مامالا

 لاقفهفسلاو نوجملا اذهعدت الا كلب : هل لاقو هب اعد هتالص يملاولا ىضَق املفةالصلا اوعطقو سانلا

 لاقف كتشف كبر يف ت كد كلا تااظ م محق كتم اها هللا ديعأ كنأ يدنع ناك دق هل

 3 قدحسا لاق ) كتب وةعيف هللاو غلبت ا كتل |هذاب ىتح تا يلر يف كشأ انأ هلأ

 اهاطعأ ام اف ه>وزف أسمع ا كرر نأ لدلا 0 لاق مهارب ١ ا ا ”د>و

 ل واهمةمو لحرلا | معلذكف اهأطينأل اق تطرضف اهعقاوف املاءاقهيلعتا> دف هي هيلااميءاحو اهقادس

 ةنع نم هلك اذه كتيدف لالدلاا هل لاقف ه.اع يردحام هفردف لالدلا ىلا تعبو تحرر ا 0

 | دقو اهضعب 0 مهل لاقذ اهضعإ درف ىمءارد ىلع ددراف مشب دق يناف كنم ينعد لاق ب

 نانا ا بهذإ هل لاقو كمل  نارع ذكيا تلا ةعورال لاق ت 0 تح

 نع مالم نرد | دع لاف ىدملا 0 0 اند لاق 1 ْن نسحلا ) 06 2 يأ

 لالدلا نأ ا َنَع مالس ن 10 نع ا نع دام عب يل نب نيسحلا هب نوح لاق هيبا

 كاذبموقلا ٍلعو هبجعأف هجولا ليم مالغ مهمم ناكو مط 1 0 نشير نم ةبنف عم امو جر
 ةيداحل الاقئتسا هنع فرصن,و يضقني تح ساحم يف ريصيال ناكو انموي ةيشب هب انرفظ دق اولاقف (

 مدقأف فرصنيل ماقو بضغف كلذل نطفو هيلع مالغلا اوز.غف ءاسنلا ةيداحم يف ةحمو لاحرلا |إ

 و 5 حربي الل هيلع اولمحو هوةسو اوبرمشف بارش موحم ناكو ساحف مي موقلاو هيلع مالغلا |

 تس عرض مهانفف م ْ

 مسر اطز 0 نم فرو 7 كراع ام 0 ءلاب ٠ ةيريدز '

 (١1)*مسر اطران لع هيفا 8نورحاهاورو

 هيرمملا ةخينلا نم ةطقاس ةلما هذهو )١١(.
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 10 دج نمابل كامو © دما قر لك# - لئاسأ
 !تاعفامزادو نهل اذعالا ىلا ديرأنط ندا ساحل

 ملسةرتان ل لك يف اط يناف * (.وثو يب وق ناي برد كنناق

 اهريغ رك ذو يطسولاب لقت يناث دبع 0 نافل ورعو يملا نب 0

 ىلا هبي مو ىاثلا ل ا.ةثلا هم رط يف ندحللا اذه قحسا رك ذو لمر قراخمل هيفو لالدلل هنا

 اوافق طارشألا تداعآو ناطاسلا مهب رذنف مهريمنالعو ارو موقلا ريطتساف كاد

 لاقف ةئدملا دم أهم ينأف انام ركساا نء احارب ناقيطي ام لالدلاو مالغلا ىتاو اويوبك ناطلاب

 كد واما هللا ودعاي لاق اها هع لاق .كفاؤح لاق ءامسلا ىلا كش ن. هل لاقف قسافاي لالدلل

 ل يوشلاو انيا ء راغت كنا تملع ول لاققف هب قسفت ءارحصلا ىلا مالغلا اذهب تحرخ قح كب

 باو اناو كح نم دكمفج اهو كاقزا د وا آو لاق يب :نه تدب رجا 0 قف

 ةهجو لعد ودعنا لاق نيدلسملا روب لاق تن كاد لوس ندو لف دول موب لك فر

 هللا هنعل هوحقأ لاق كانأأ 2 نا ىوشا دق رمال نأ 0 لاق هرهظ ىلع اوساحاو

 ١ مشا لاق لالداب اذ_هام هل قف 001 يف اهم رادار او مال لا عم ةئيدملا يف هورهشاو

 0 لق واو انياع ىدانو مالغلا اذه نيبو ينيب عمجف نيجارلا عمجب نا ريمالا

 ( ةصاخ هريذ ٠ يف قحسا لاق ) امهدلع هللا ةنعل اهيا اولد لاف ىلاولا هلوق 0 بضغ داوق'

 كيعم لاق كوشي سل وب تيوهدم لاق طا.س نع عماج ا يأ يف ةرش 9 ا 5 و

 ل #* لزام 5 ه يف لالدلا ءانغ ا

 ١ لاق كدنع ةتيح نم غاب ام هل تاقف سن ون ىكاق ىدنع هن 0 لا هتق.س 2 تددولو

 نع يدع نما نع ا دام ع نه كلل 6( ركحلا) طق هم نسحأ ممسأ يلا ك0

 ادنيع لددف كيلا دلولاو 1 0 لالدلا هيف قفاف سرع ةئيدملاب ناك لاق ناسح نب اص

 تاع دق سيوط هل لاقف ءالؤه هيف ساجييف ساحل تاكام لاق ضاراعلف كاس 0

 رفعح نب هللا دع ةريضحم هعم هريخ ىنءي لمدن م كايا يحرج 4 كيف يتب اكذ نم رلا دنعاب

 هل لاقو ىمهف كلءهغي نعي كل مايقال هناف كن آش ىلع لقأو كيم عرأف ةعرافلا هلا و

 فدلاب رذنو عفدا مث مهر لعأم 0 اء يي كب رعأ م معتلا دع انآ نأ راصن ذل اخي لالدلا

 ينغف ه4عم هفدبإ رق مهلكو

 بسسس
 هقئاشو هيلاقاتشم 6 نمو * 7 نموا ا

 هقراعو ةناودنم هيازر *# حشوم نينتلقملا , أ ميدو

 هقئادح قالا ضورلانيزا6 < اعمدتميف جاب دلاو:قرلا ير
 هقئاقع ضرب نيتبلاف ولا ىلا * ىدح ا ين اج يبت رثءابظ تاو

 هقراشمو هس غ ا الإو * ىمحانلالإ سانلايف ىتح نمامو

 ( عب ب” قاغالا 5)

00 
 جة يا
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 نر لان جزمه تاب نالا هذه يف لالدلا ن نأ * ساجو ارذغ مولا لاقو ا دنع ككضطتساف

 دي نع يحملا هللا دنع ياو 5 هسبأ نع دامح نع ىحي ننوحلا (قرخأ) دامحو عكا ىحن

 نبديلوال ىلوم 0 لوق, ةبتع ىمحع تعمس لاق ماشه نب ث رذا نب نمر دبع نع نامعأ ا

 ناماسن اك و ح 5585 وح سانا ا ف 00 ندح الح ًاشرظ لالدلا 00 لاق كلملاد 95

 هغاسأ 1 ينج هل لاقو هل كوم هب هيلا 0-0 ماع يدخ نيسافل قو دك كلا دنع نا

 ناكلاب ب 0 ه.اعأو هيلا ىلوملا ذفنف ا كلذب معينا هلوصر 'رذحو هيب ِطو هرداوت

 ناماسرعأو هلزنمىلولا هلزنأ مدق املف ماشلا ىلاهب جرخو ل ا هديصقم ىلع تف هرذحو

 دير لهف نيئمؤملا روما 10 ةىم ليقلا نه تيح لاقف كريخام كليو لاقف اليل هباعدف هناكع

 فدلاب ا رسال لاقذ نغدل لاقمأ هللا كازذ-ا بزعا لاقو كدضذف ربدلا نم ةراا يف ِ نأ

 يح لإ 02 ىف“ فدي هل ينأت 4

 رحم سلام قاطنتساامواهافس * ردحتملا كعمد راد مس ر يفأ

 رقتم ةرم دبد>- لحو # ةدح دعا 0 عدرلا كاذريغت

 هم هلا ءامسا رك ذ امو © مرغم ءاعل 1 ياق ذإ ءانمال

 رمضن !كاذ نم نه لب يعدلا ل 0 0 كده 0-0 00

 رمد رتسلا ن علظ ةيعاصم * نطقت وأ | رفح اماست ن ا

 رصخ رإلا رشابام اذا دربو * رتل از 3 هر

 رصبأ نيح ادعيتست الو نيعل # ايقنت ةأدغلا ا مبرلل تااقف

 هو شقنب رز نه 1 # 5 0 ارد الو

 رصقي نيخي وما يج سعال و ياوه# عفاش باّعلا اذه اش يدمف

 كي سمأ ىأ عا هللاوف تلمحأو 0 لالدلا كل لاس َّك لالداب كال ق- ناماسدل لاَقق

 ماقأف ةيخس ةلصل هلأ ب ع م لب كئانغ نسج أ كمهف ةدو>و كباو> ةعرسأ ب نوع

 نع داح نع ىح نإ . ( ار واجمل كا هدحرمم من هنانغ ىلع برش ا ناش ه دنع

 ماشلالهأ فارشأ ن م لدحر لزت ةئدملا مدق املف كلملا دبع نيماشه جح لاق ىعمصالا نع هبأ

 0 || قوئدعصي وهنلا يخص ولالدلا ءانغ عجسإ ىاشلا ناكف لالذلا راد ع مهداوقو

 0 انروزت لب لالدلا هيلا ثعيف كروز الو انروزت نأ ام لدلدلا ىلا كذأ 3 ” توصلا نم

 لالدلا ءاتغق:ناثرد اسماك مهم نيمالغب همم يضف 0 ناماغ ىماشال ناكو هيلا يذمو ىماشلا

 10 كاتع نبل هولاو © اللمأ مكيف لَم نيكل

 هله >ىوه نءي ى 0 رق #خ فاح 0 كلذ يح

 لد تئاغب سدلو ا 8 اهاررحم كفل 4#

 هلها الح نأو دومعلا افقو * هتبوقعب نمو دومعلا يح

 اآ) فك اه هللاو آل لاق تعمسام كتتكامو ا لاقف يتدز.هل لاقو ءءانغ ىماشلا نسحتساف لاق
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 واتحعاف تنس ا لاق ارو نيمالغلا ذه 1 ىنعس لاق أبر لاق ةداح كيلا ىل نفذ

 ا 3 : لالدلا هليقف كل وه يماشلا لاقف امدحأ | 7

 بورطداؤثن هامدق ناكى وه 2 كح ف ايرأ 0 عد د 3

 ىوبذ كاد دنع ا »* يلدوعل ل انامز ع

 بول- بولقلل لي> هجوب # رسحم فذ موباير ا 2-7 |

 ةفيصو ديرا لاق يهامو لاق ةجاح كيلاىلنا ليما لجرلا اهيأ هللاق مث تنسحأ يماشلا هل لاقف |
 ةر# ةبريش» ضارب يف ةدعج 0 ةلود# هحولا ةليمح ريخ يف تاشنو اص رحح يف تالوأ|

 دق لالدلا هل لاقف سفنلاو نيعلا اع لدو لكش اهل ناسالا ةبذع دخلا ةلب 7 ةطيس ةماقلا ةئسح

 أ :أ سما ينأف من لاقى مالغلافاوتبلقو اهتباراذا لاق اذه يمالغ لاق كتالد نا كيلع ياش كل اهتبصا |
 فراول ماشه داوق ن هماشلا لها نم لحر ىلرشب ل هنا كادف تاعد 0 لاَقف اههسأ ن عيكلا

 ى اوكّلاو ريئلازمقلاو ةعلاطلا سمشلا امهناك نيمالغدعم تءارو هتمركا ةف انآ 1

 :عدزالاو ا«ددحا َك بهو امهقص 0 اح / قاطش ا لع يع تعءقوأم ةرهاز “أ

 5 ا ىلع اههرت ريشا ةفيصو قى باط لاق اذام ديرتف تلاق هد راخ ىدسفتف ىلأ لص مل ناو

 نا كيلا مالا عفدب ناب كل فيكو تلاق هل اهير نا كل لوف كتنب ةنالف قالا

 ىَضق كلدب 1 مع الو كل ا تلاق عسب ءلا تدعال نطنلا هحا كالذ هيلع تطرش دق يناف لاق

 فرش رن رعد لع 0 و 0 هلع 3 أذا 4 ا 1 ا لأ راح اف ةوم ىماش || ءادف لالدلا

 ةعازذ > نم لاق 0 تلقا تا أ نأ هل تااقف سلط يم ر 7 عضو ةلمح ة ةزرإ
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 تاك دفاش ةيراحيلا 0 مما |اَِو هيلا بفصوق تت طا يس يأ الهأو كب اخ تاق

 1 2ظ20011111 1 ]1 ]ذا م6 اا -: يو مبيع ا

 ا ا ا ا كم دن ديل ا ناو ل ينو نيم د نيل ا وللا اع ا

 ا رامةفيصو تح نا قدلبح 0 تااَقؤ ةأر ماا اهلا 3 اضذذ تح رخ مث نه تنكف'

 ىن اهئم و اه : سفنلاو نيعلا اع تريداف يا 500 يلقأ اهل تااقف اهلثم نؤارلا

 رازالا اممْضف ىرزتا يتببيح 9 كلف ١ لاق كل اهرزؤت 000 تااقف هلع هدب مصوا الأ“

 ١ لاق كل اهد وع 5 تلاق مث اهردصو .اهمزيحع ىلع هديب برسول مظو

 ماشلا ل- ءأ اخأي تلاقف ةكيبس اهناك هللا قاخ ندنحأ اذإو اهرازأ 2 ىحن و قبيح 0
 ادهادومي كلو عيبلا موي رظنلا موي سيل تلاق نيلوقت مكب لاق ىنمتملا يهتنم لاق تءار فنك

 مم لاق تّضرا لالدلا هل لإ 2 هد ند فرصناف اضرلا ىلع 0 ا كعات يد

 ناك املف يفاثلا 1 هيلا عفد مث اود رصقتل ةفصلا ناف امدلا يف هذه لثم نا بسحا تدك

 5 رم تء>رو ملسو دا 2 لق امهأ ْنداف بايلا اعرق َىَح اق ان شما ئهاشلا هل لاق دغلا ن

 تلك هللا هل هأاب ىلوَةف هلم 0 ايمو الا ٠ نع يدنع اهلام لاق لذ ئام انطعا ىماشال تلاق مث 3

 هللاو َكلاَعَف رائد فال ةيال* لاق اصر تتار - دير نو اناا كئطون ملاناق لق لب

 ا أ انطعا كل هللأ رفغ تأاق رائد 2 ا لاق راد ةيالث نه ريخ هده ند 2

 كاواام تلاق كلا هلأ ىزختو تاودو قيقر الا كتدزاناكولو اهريغ ىعمام هللاو لاق لجرلا

 يف



 مل

 0 نالف 0 ةالفانأو كالاق تل ةنالق قلبا هده تاق ينيرب لاق هذه نم ٍىردنأ اقداص الا ظ

 ش ماو مأعلا لهأ طظلاغ ادغ 50 ذأ تدحاق ىدنع ةفيصو كياع سر ا تدر 0

 ير ل ىكر :الوأ لاق يناعدخ لالدال لاف ا 2 ع ئث ريبغ يف م 9 تاع ىنبا ت 1

 اهدنع ند 0 0 ادعامأ لاق ك.مالغ لدم مالع 0 تهمو اهلثم ند تاو

 م ريخلا اده فرت دلاءاعلا نم هتحسل خش رغام ا 3

 «»«© وص

 هلما كردمع نسل .ءرملاو * دام اوكف لا تنك دق

 هله> يوه نع ياق ترحزف * فاخ م ناد“ قع

 0 :لايلوالا نانا ني اطشوالا ردقلا نت هنو لالدلل ءانغلاو ناتَع نب ورمع نب ةريغملل رعشلا

 نحالا اذهنا محملا ىك نع ا اذكف ءدباطخ 0 >5 ضع يف هيدحو اهارجم ىف ظ

 نحنا يلا نأ دعا 1 ديشل لش تفي فذ لالدلا نع ناو حرس نبال ةقرطلا هذه يف ظ

 حجيملا قاطملا ليقث 0 فخ سه لعو مدل هفو لوأ لبق“ حرس 00 نو ىطسولاب ليقث يناث لالدلا

 مرعأ امهنم

 دس 2
 بوراطدا ْوف نمامدقناك ىوه 0 تدرب ايرانم عاود يبتعد

 ع

 تاول_س توفل حرص هيد وب د رس ا موب اير 0000 د

 يبونذ هاذ دضأ ورا رفغتو * لسنا ىضمدق انامز لعل

 ايلا ي + )1 نع دامح ةياور م اها رح يف يلع- ولا وأ لع فيفخ لالدلل ءانغلا |

 ىلا 0 لالدلا ءاح لاق ةصرق نو ُ هبا نع دامح نع قدا نب دمع ( نر ( حرس ال
 ا
 نون< رعش ُِق ىنذث هل حاف 1 بانا عرقف اهقاطف ةبواعم 006 :اكو ىلكللا رام ا دلك را ا

 هيلع هدب رشو ضاع ىف

 الادب ىلإ: ضزا نم ع اذا # اكلا كلفاام هللاو ال ىلياخ

 0 ارززتساو نامك الاون يعتلا ىلا # ايف ىللي اوناب : نأ: ىليلخ

 3 بايلا ةدحعذلا 0 10 ف امو ةيلخلا و بانلا قع حض | ولاقو داو رد حز 0 جرش ا

 ١ ر>-و ا حادو 21 1غ تاز جلا حرطو هناس قش ام اع لد املف هل ارح ت |(ةْو لالدلا

 : ديرأ اوص تينغ لاق ملو تلاق كمشثح ينبرض لاق كرمأ امو كاهدام كليو ل اولا هل تلاقف |

 1 مادا نسممو بحام كل غلبت نم, فتو مط كأ تلاتت كنا لحدال مانإ كتمسا ١

 3 تلاق دلع ىد ةحاج كلاسأ ال لاق كك ةحاحام ت تااّقف ساج هياع تح راط أءاق ةعوطقم ابا ١ ب ا

 . ليم رعش ينهي عفدناف كيلا كاذف |

 111000 م ب و ب جوج ب جب حج تحس

 | يتاه ةيراحاب



 (.هةه)

 يلقسحلا حرفا داق اومولتالل *.. ىحص ةئيثباب كيف قالا

 ىفط ةنئشاب .هللاو تنأ # ب يفاد نا انلا معز ْ

 كف سلا عاوأ الع ةأوم تاكاتكام قاف قل لك دا تبلاق مامط نم ةف ساج من ١
 لاق مث اهعيمح نم برسثف ةبرشالا اولا قاف هع نكللو ةاففيرما كلذ 0 نم له لاق م 1 ئ

 0 م لاح سمحو مهرد نال 42 قحاح لاق: مت م فتق رك اوفلا عاوناب قاف ةبكاف نم

 تلاقف ري_ثشب نب نامءثا لاح نم لاح نحو ةملسم نب يدبح للح نم ىل> سمحو 3

 لأساعي هل تعدف درلاامأو ةجاااماف نضعب نوذ ضعب ئطراام.هللاو كادوه لاق اذى 0
 هفدب رقنو ىنغ رادلا طسوت املف ماقو هضبقف

 يدي ةيْش يلا ودع ماه لالد ءادومحا ردا

 ىدتغسالاهحوأةاو تنأ © أ لك لا
 هلتااقف اهلا ترظنف تيهذف | ملا يظل ه ذا ةظرق تنب ةتحافل لاف ةيواعم دنع ةلئان تناكو

 3 ٍي

 ةيواعم اهقلطف أه 0 0 نعس ول الاخ ام مر تت # تير ىنكلو ملثم تا

 عض وف 00 لتقف ريد هللا ب ثامعتلا 0 ةمأ همسق لإ تايح مدح نالحر هالعلا اهجوزتت

 اهرد> ف ها

 اتسم

 ايادي نيلضرا ه لع اذا * املا كلمأ ام هللاو ال ىللح

 الارفغتساو نافك الاو شمنلاىل * اعرف ىلإ. أونا نا ىبياخ

 ايار” نآايط 0-0 - اهروزأ نأ ىلع ىليل ةبورضأ
 انآ ئغت امو ليل ىف هللا يضق *# يذلا كل. ا هللاو ال ىليا>

 اسالتبا ليل ريغ ىف الب 0 2 يئالّتباو ي ريغل اهاضق

 ردو قنا نه وضتلات رح ىف زرح نبال ءانغلاو نونجال رعشلا
 هشو ىك يملا يي لوح 4 هلأ موق لاق دقو لاق هف كشر ال را اليقث دمع لا: هيف نأ اق طا

 فيقخهنقو ا هنباةياور نم لمر يللا ىح أ هقو ع ىاشطا نع ليق“ فيفخ مهاربال

 هعلناص فرءال دينع نب دا نع لهو

 تيس و اممو
 يدع ةئشإ يأ ودع 1 #3 لالد مأ 0_0 5

 يدعسانلا هحواشاو تنأ © ىعا لك ىقكمطأ ين

 م ياس
 رصنيلاالمر هيف نا قحسا رك ذو دما يطسولاب ليق# فيف> هيفا ةناب نبورمعرك ذو رخآ لقت



 057 9 انا هند عا

 ا لق .تيرعل هيو لمر تفيفح ما هيفو كلال هنا يناشهلا كو دخلا ىلإ هبسني لو اها رجم يف

 1 00 0 ىلعسولا لوا لبق هيف دلو رصنلاب لوأ اا تامل ةف نا نتنح رك ذو لوأ

 ينئادملان ا نع دامح نع ىحي نب نيسحلا 0 ) ةيولعو كلامل ليق' فيفح هيف نأ ىكملا

 7 ]|| هدنعقيتع ىنأ نبا نك تاجملا ىلا هتنب ءادهأ رفعح نب هللا دع دار أ 1 لاق مكحلا نب ةناوع نع

 0| نلف لاق كلااتجا- تقو ىف لالدأب انتثح دقل رفعج نا هل لاقف نذأتساف ِ م لولد ماك
 انك 3 ليش ف نم كلذ تقو اذه سل رفعخ نبا لاقف اننغ قيتع يبأ نبا هل لاقف تكيصف

 لارا اوفا وفدا رقنوىنفف تاه رفع> نباهل لاقف نينغيل ةيعكلا برو قيتع ينأن الا

 اط نيعيش ا رفع> نبا تنب تريصو تّئره دق

 11 فحل مليح لا قالياع 0 اريخ ماع جنك وأ حاصاي

 همستيمو هلد ىنبحتما * نسح قطرقميفىلنذال

 هميش اذيحو وه اذحاب * انا داعلاو لخلا هتميش

 (؟)هّعل نءوةهش نايوط * هضراع ريبعلاب خضم

 لاقو قيتعيفأ نباو رفمج نبا برطف لالدلا ن نم ع 1 ردقلا ادهن قر رح نيالو لاق
 ينغ حمم نال 01 ك0 رطو لد رت نافل

 "0و ديل نا ايسلاو :١ لذا وسار

 هنإتلقف تريكدقوك #* الع دق بيش ناشو

 : انحأ وهو نع هيف ىلذطا لا دبعاو سما دع ملغإ اهعبتاق ر عج نأ تنب تضمو

 اللعف 3 كظيغ دا 1 # التحاف دس ادا

 الملا 17 1 يي سفنلاو #3 ا * ضعا رظنأ تفقوف

 الل>رلا اوممزأدقةادحلا و * ةتفاص دتت لاغبلا اذإو

 التقق هلق ًاقوش نأ ول * يناتشإ قوسشلا ناك فلات ف

 ظفح يف 5-5 مط لاقو يباق ا دقف كيس> ”نالدل لاقو رفع> نب هللا دبع ائيع تعمدق

 ةمسقنا لاو ما نع لإ

 20 الا نم رادع ىفام ةيندن قيجمس
 ظ 2

 هجي#اريثك ىهدلاو تء ى#هلوقك ءاطا ةمض هيلا تاقنف ناكسالا ل هملت ل هلوق )١(

 ةميف طع هيأ نهو هلوقو (؟)ءابلا ىلا ءاهإا ةمضلقنف هن رمذأ 5 دارا د هبرمذأ 5 ىئيس يزبع نم د”

 هلوةك كرحتملا ىلا ةكرحلا لق فقولا نوزيجي مهنال مح ةغل ىلع هدعب ءابلا ةمضهيلاتاقنقحتفلا
 #هدلصق امف ريحا راي نم#
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 هتيمولاو تولي تفاضل لدار
 هنأ تلقف ترك ذوو ك الغ دق بش  ناقيو

 هنكمالام ناطل الو ن #* ءدف تيش نم ديال

 هنهحارص وي ندعل * اعلا رقالك نيثع

 هلة اص 5 اذا 5-3 #2 هرقل ومعمل 2 نيني 5

 نع رصنبلا يرحب يف ةبايسلاب دلوأ ليف فد سس تايقرلا سيق نبال رعشلا || ٠
 : رايه 6 بوقعيل يطسولاب ر 3 لش ف.فخ هيفو يعاشرطا تع نع ضر هال لوأ ليقت هيفو قحسا

 توقع د 1و رينادو يضاقطا

 تتسع (اهمو)
 "أمق يذلاب كطظيغ دأ راو هنن التحاق ددحاأ طلخلا نأ

 : هيفو يملا ىحي نع ةباسلاب لالا لك صلر خال ءان داو ةعمر نأ رمل ع تايبألا

 هما ةسأم ل ندللا اذه نا شلح ر 0 دو هنأ دا 0 ند يلعس ولاب ل ليش ًاضأ ىحيل

 توص لالدلل ناك لاق ىنقثلا صفح نب 36 ع هأ نع دا 0 نيسحلا ) نرخ () دعم

 0 لوو وهو لعفف رانيد 3 هاطعاو 4غ ِى ءانعلا كا ةعربر نأ ب رم ناكو هد. و هب

 سس نص

 أعقاب سراود تاك اح نط د ا ١ رئملاو لالطالا 0 1

 اعزعز ءاكنو اليو ةلاكك © لش دب سمغملاي داو نمحرسلاىلا

 اعّبصإ نسق الك اعارذ سيقي * 0 يوطأ تانغ 7

 ىنغل

 هه

1 1 1 1 1 0 9 0 

 نا 4 20 15 1 ا 4 ل 3 3 ًُ 20 2 3 ديول 3 0 4 2 0 خير و

 ب عقم ةقهييلا 7000007 ونا ا ع ل دونا نوير اح واود فيس. 1: شئادلما 2203 0

 انفتناض مطت ليفتررص « انإ ندا ف 0 00-
 . كرا تاسآلا نم يتاثلاو لوألا ف امدح 1 هيف ضيرغال ءانغااو ةعيبر ٍ نب ردغل عقلا

 ظ نبال نير>آلا نيتييلا نيذه يفو رصنبلاب ليقث يناث عبارلاو ثلاثلا يف رخآلاو ورم ع ءارضنبللاب

 || لوأ لبق فيفح ىلذهال ىناثلاو لوالا يفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبابسلإ لوأ ليف“ حيرس

 ديعملو نات هيف كلا سنوي لاقو اضيأ هنع يلع دولاب لمر عماج نبال امهمفو ورم نع يطسولاب

 لالدلإ 0 انك لاق ةبرملا نب مخه ”دح لاق هبا نع 32 نعنيسحلا ) ل ) دحاو نع

 ْ امهدح ا مأفاميب ينغأ 1 هنع امدح اة 1 بجأف أءم ينغإ رير> ناكو نين نيتود 2

 6 عرس نب الف بلقلا ح رغب ىذلا امأق.ةعمس نم لك صقر رشالا) حرشب هنافأ]

 ظ ْ وهو ناحل نأ

 جرو ماس ”فقاع كلام ةحرس موي كل ىرج دلو

 حييصلا قارفلاب عقاوملا قاق * عدل صا داوقلا يوخا

 ميرصتلا ى َجحارذ كاذب حرص * 1 كَ هضخنأ بخا

 حوفس ءادرلا ىف كنيععومدو *# حنرت داؤفلف ةموع تنا



 لياختلق اندح # اه>و ت 0 1

 لوغو ىليوتحص # هنكي مل ام اذاف

 لودود> 0 * بحجم ليخ لمف

 لودخ ريغ هنأ * هناذخلال يرظناو

 م نيتوصلان ده ةئسل 1

 يلع سولب لق“ فيفخ كلام ةحرس موي كل يرج دسقل 7 < هلرا ىذلا لوألا رعشلا يف لالدلل
 فدخو لاو ليقف فخ نين هيف لالدلإ 3 رماح لاقو يماشظا ن 3 لوا هل حسم ل هقو

 لو يان عرس نبق ل نا 2 + حرت داء ؤفلاف ةعوع تنان * لمرلا فيفخ كفا

 امدح # اهحو ترها لك هلوأ يذلا يفاد !اتوصلاو لبق فيقخ تأ هق حدعس نك -

 نسنوبل هيفو لالدلل ةنأأ لاشو شح لك يلعب بولا لي" ف.قخ درطعال هق ءانئلادع ىلياع ت

 ل رع ْنَع رموهمم :ءابلوأ ليق# فيفخ ىلسوملا م ها ربال هفو نير تح

 ىلاموق ع«جرذل ديلا باررسشلا ال لالدلا“ناك لاق يربدز جلا هللا دع نب بعمم نع هب 1 نع دام

 هنارشيف اوريصلفاغت الك ناكو احودح الع هوقسو هيه برسل موا اوبرمشف 3 ب ' مهعمو. مط 50 م

 مهانغو لمت يت- هوقسف مكبارش نه ينوقسا لاقو برطو ركس ىت> كلذ رثكو هركتي.الف ذبل

 صوحدالا رعش 2

 ًارضضتحم مها تابف شارفلا دحنع * اركتعاف مطافاطو لاخلا فاط
 ارهسعلاف 6 مونأا صاقو # امقنا ص 0 يحاك محلا بقار ا

 اراك باقلا 6 حبضأف 05 د را هع ول نم

 مانع 3 اوبرشو اونرطو موقلا ه5

 را ةبح ن* ا ندو 27 0 نك كحاهو تبر

 راس عدا رتل كانا ع عزا ىذلا ايما نلف
 رستم الو ءوسلا 6 ماع ان ًاقحفمالف تربصالاو ان

 000 15 شب رثلل هلآ موق رك ذلاق شبح نعرصنبلاب لول بقت فيقحرعشلا اذه يف لالذلا نمل.
 2 _صاق هنعاوفرضتاوهومو و الليل هل زعم ىلإ 0 مهب 0 موقلا هاطغق اناب نع مانو هناس مخ ىح

 يقوف دبنلا برش ن 0 الو 8 ىنغبالنأ ماو هن ركذاف هْئَش هباسا ثولو 5 دقو

 يد مهمابأو ىانلا دا 2 م4 ضيفي فارشالاو ةذثملا سس اع ناكو تام نأ ل كلدب

 هيحن يكف

7 
 ظ ا



 ( نس

 م ةراتزملا هثاملا نم : ضو رش ع 0

 4 ةراتحاا ةاملا نه تيبس 0 م

 * اه اذ تلاع كبلق نداي

 #  ين<: ىاق اهرخغ طل وعدأ

 اعنص ىذلا قوف يببحلا عنصيوا # | كا

 ةنن

 هنن

 اهو نافلا امي

 اسمن ىلزاض[ منع تلقلا التس وأو

 (١١اعنءامناسأ الا ىلا يش بح و

 اتا الو روهشم ريغ ةعئصلا لياق لحجر وهو ىكملا 1 نب ىحبل ءانغااو صوخحالل رعشلا

 5 1 نأ نسر رك دو قدا نكيلها رح يف يمس واب كوأ ل اه راتخالا خلو هركذافأ اريخ هل

 فرط 0 لاق 0 نب وا انثدح لاق ءاللعلا 3 00 ) ,يوخأ ) ة 1 دنعأ 4

 كك د دق اهل يندن 0

 تهد نإ بالا يفافاك يندازو

 لو ا هده رع تلف عادا 00 آلا ام ط 0 رع

 صاوخح الإ 0

 امطق كح نه ينااثيذلا لبق * هب نيقطنت اناسا تيل حساب

 اعقو ما موللا راطا 00 * مهسااحا ماوقا كيف يف*وأب

 ىعتف ىاقاهر ملا وعدأ

 هلهأب را عاصل اذكه يباب لاق 3 0 طق ريذ هذه يف ناك هنا يد تبأاي هل تاقف لاق

 اعز قداصاذه تاق اذا يدع

 داب وح هَ 0 لاق 0 مهأر 1 لاق كيعسش يبأ نبا انثدح لاق عكو هب 0 ا

 هليق ىذلا لم ريا 0 هدح نع لقب مو هيبأ لع لذملا تا

 مد ةراتؤملا ةثاملا ن1 بشد وص اجي

 منا م معن لاو نا سح ندسكاف ** يعضلا ْق عما يح دالاب صد 05

 موج سولي اذا 00 هناك روح لا رد ند نيلح

 ضمدللا ىحدالان ايناسيشلا 0 و كر (؟ ذي ذأ امدحاو ماعنااا مف ضي يل عضاوملا جداا

 ريذ ةلماعم اط ا ةزم١ثفذدح هفدهاشلاو ليضقتلا لعفا دهاوش ند تدبلا اذهو )0(

 كو ”يجاكو ي جدالاو يحد ةداميف سوماقلا لغفأ ")هالي سا قوا يقسو ل

 او م هرسكي و يحدالا و َّت 5 6 د ( ةداد نق ول.هرلايفماعنا ضيممةو>دالا وةيحدالاو 9

 هيف ضردب 2 ةعسوبو ةطسنب ىأ هل> رب هوحدب "0 ءعو يحادألا لكلا عمج هحراشأا 0+

 در فم 5 نلاوم املا حراش 8 10 يحدالا نا قاغالا بحاص مالك ىهاظف شع ماعنل نبيلو

 (مد نانلع اد
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 لاق د مهم ىلإ نه رضع نَع نكس هان 2 000 9

 رصعأ ىآبب يفةوافطلاو ىط يفءاطونبو ناليع سيق 6 فيقثالا دؤع نم قع 1 مها ريغ يردأام

 ىع لئابق لاقف سو هيلع هللا لص ىبلا دنع لئابقلا ترك ذن.سملا لاقو ( ديبعنبو رم لاق أ

 | نع ىورو ( لاق ) دوت ن نم فشاو د هلع نيم مهربخو متم نهري برعأ !قمارسلو در هلا ىلإ

 ْ نأ نام زن 0 لاف كنه را كا 2 نم امغ ْط لاق نيصح نب قار سَ نا 2 نيلخر نأ ةداتو

 || لاق هللاو مل لاق ىلوقاك اسأ ١] .طظلاَقذ اهياع كلذ قشفد وكن م ادابأ ناف لاق معأ ١ الاق دايأ نم افي"

 لاغررا ناك ناو قد ند ةيرد نم هللا ل كأن 2 ف كعم وما :نىدلا وااَص داوع َن هى هللا ناف

 هام نإ يدش لاكةعسا 5 ائياع اوفاتحا دق سانلا ناف لاغر يبأ مس ءااق هل الاق 21 أ يفا لقا

 يخالف رخآلا مويلاو للابن هول ناك ند كاف سو لعلنا لصيف لاننا قه ؤلا يورو 4 كفو

 ْ . مالسلاو ةاللصلا هيلع هنع ا علو ) لاق 2ر اضصنالا نم الغر ل هع هللا ان ن هول ناك نهو افيقث 5

 كس قاب لو فرقا ىو )ل اا ( نافلح كم و 32 ا وسو نافاح راصنالاو مشاهونب لاق هنأ

 هنع ىلاعت هللا ىذر 5

 لاغر يلا ناش دعأ َِآ * اولوقف كرخاف يفقثلا اذا

 لاثم ىلع هوهشم ماو * امدق ءا الإ ا وبا

 2 مثو ةعازذ نإ ناشدغ 3 هامل ْن يرعلا كاع نب عابس نإ هللأ ك.ع ل ٌحرط مآو (

 00 هلق ىذلاوه ىزعلا دبع نب عابسو يول نب بعك نب ةرصنب بالك نب ةرهز ينب
 لدقتو كلذ لعشهمأ تناكو 0 هظنلا 2 ١ وب اانا 00 5: هإ لاق عاب 207 هيلا زربااودحا 6 باطملا

 تدك دقوهياع هللا ةمحر هلَمَقِف همن + ةزج يرو عابسل يضع وهلوفل ىو يأ 05 *ر رقءاسأ

 5 ناك كلك ىك_تلعا| أ حمرط ينكيو تاكل اذنه ضع», ىف دحا 000

 نبا ةميعطلتق هنع هللا ىضرةزمح أ هل هلتق بيس نا روهشملا هاوقل ىث>و 00 هلوق )١(

 ىراخبلافو.رح وهف همعلتاق ةزمح لتق نا هنا يّثحو هديعل هيخأ نبا رييح لاقف ردب موي يدع

 ادع كف راما نا ورح نب ل دبع عم تجرح لق رماة ورم نع دان
 املق لاق رح تنأف يمعا ةزمح تلتق نأ عطم نب ريج ىالوت ىل لاق لاقف ةزمح لتق نع ايثحو

 اال لاىلثلا ع, تحرش داو هتيوهنيدحأ لا ليج نييعو ناتيع ماع رسانلا جرخنا
 عايساي لاقف بلطملا دبع نبا ةزهج هيلا جار لاق ز رام نه له لاف عابس جرخ لاتقال اوفطصا

 د د هياع دش مث لاق ل و هياع هللا لد هلوسرو هللا دا روج ةحطقم راكا مآ نيل

 "ع نسجت > يتح هتنث يفاوعضاف يتب رحب هتبمر ىن.انداءلف ةرخص تح ةزطت كلك سانا

 ش عابسل ة.حلالال هقتع لجحال هلتق هنا ىلع لدب اذهف ثيدحلا حاىلا هبدهعلا كلذ ناكف لاق



 م7 ع هنأملا نم 2 ىفامنو اجل

 1-3 ةراتخا ا ةناملا ن تمص م

 اعتدوا نيعلا د قرف 5 الأ 3 هرك اد ل : كياق نبذ

 0 يلف اهرخغ ىلا ودا

 8 5 را

 ا اذه ا | د 2 يف:

 اءرن يل راص | مع باقلا ١لس ولو دع كا

 0 هانا 2000 | يش و د 0 نا بحل يفاقاك يندازو

 تع كو ر هوم ريغ قع لح 8 لحر وهو ىكملا لصاو كب ىحبل ءا ءااو صوخالا رع .

 هف نأ سلوي رح ١ دود قعد: ن اها رج يف يلع ب كوأ ل 59 راتخاا هنو هرك ذاف ًاربخ هل 0

 ف رطمانن دح لاق راكب ب ريدر ءا| ان اأو ءاللعلا ىنأ نيم را ) قي ( هسا و ديعمل انا 92 3

 تسمم

 ةنيك .روجسمب اانا نأ مو تجلا فار ا د دابا نعم يتثدح ىلذملا هللا دبع نبا 7
 كوع تا هذه :لاق يمس نمو التاق ءزهفاريتا'ينأ ىل لات رتلالا 0 برك

 7 صوخ الا اهنا 1

 اءطق مكبح ن٠ يبان يذلا لد #* هل نيقطنم ناسا تل للان 3-8

 اعقو مأ موللا راطأ ىلاأ ام .* ميناحل ماوقأ كيف ين» 2

 اعز قداصا هه تلق اذأ' 5 2 5 ياقاه رد ىلا وعدأ

 هلعأب نهتدلا 0 اذكه يف ىناي لاق 6 000 طق ريخ هذه ف ناك هنا 2 ثب ا هل تاقف لاق م

 ىعندي ف

 دايو 2 امدح لاق ردت 5 نا مهار اه دح كاف: نع 1 نإ انيح لاك عكو هن ( انهدح ) 5

 هلبق ىرتلا ثم ريكا "ذو هدج نع لقي ملو هيبأ نع ىلذها ِ دنع نبفرطما |

 مد/ ةراتؤملا ةناملا نم هس 2

 3 معنااو 7-0 ني »+ يجالا ف 2 1

 ضيبلا ل قويسنا دك وبأ كر (؟0ةيحدأ 0 ما ةنلاايق 0 عضاوملا يجدالا ||

 ريذ ةل ماعم اط يا ةرمهفدح هفدهاشلاو ليضقتلا لعتئا دهاوش نم تيبلا اذهو 5

 رسكيو ”يجاكو يحدالاو يحد ةداميفنسوءاقلا ظفلو (؟)ها للق يح أ ىفواءيفريثك كذنآالاشوا| .

 0 وكي ويحدالا و.ث ي حد) ةدا» يفلاقولهرلايفماعنلا ضيبمةو>دالاوةيحدالاو 0
 هيف ضيدب م م ةوسولو هطسو أ هل>رب هود لب هنال سك يحدللاا ها: ىعو يحادالا لكلا عت 52 هحراش :

 درفم هنأ سوماقلا حراش حرصو عبمج يحدالا نا قاغالا بحاص مالك ىهاظف شع ع ماع ءالل قتيلا ُْ 4 3

 ام لطالا



 مس ل سا يي بي بيب سس ب ب ب يي يي ل ب ييببييبيبيبببييبإبإبإبإبب بيب سس سل يا نسا بيبي سمسا _-_-_-_ عييسسا 1011 2 رب 2 1 01 1 1 1 0021 ا د ع مس 22-7

 ا 1 000 واب
 0 يجر 3

000 

 لاق دي ىتإ له مهرح نع كف 7 ندع ندور# يورو (لاق) ةرجر ا

 ١ 0 5 يفةوافطلاو ىط يفءاطونبو نالايع س فى نفق الا داوك نم قد 1 0 ريغ ير 18

 ىفنت لئابق لاقف 0 هللا ىلح يب كلا دنع لئبقلا ترك ذ نسما لاقو ( در.عنبو رمع لاق )

 نع ىورو ( لاق ) دوم ن ند فضو 0 نم" مه رجو عبس ْن قهري كرعلا نم اوسلو ترعلا ىلا

 نأ نام زن امط لاَقف ف نم ا١اق ام 0 امط لاقذ نيصح نب نارمع ىلا اا نلحر نأ ةداتق

 لاق هللاو من لاق ىل وقاك ءاسأ امهناقف امياع كلذ ذ قدفد و نم ادإبا ناف لاق 0 5
 ل ناك ناو أ نه" ةيرد نم.هللا :ءاش نأ مث اونو اذنعا 1 نيذلاواحاص ٍقباوع ند وج هللا ناف

 هسبنم نب يق لاق همسا ىف انيلع اوفلت>ا دق سانلا ناف لاغر يبأ مساق هل الاق 2 ا

 تالف > آلا مويلاو هللابنهؤي ناك نم لاق ٍلسو ةياع هللا ىلد يف 1[ ىره دل يورو ( لاق )

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع انغابو ( لاق )ر اضالا ضغييالف الآ مولا هللاب نم هول ناك . نمو افيقث 3

 نب ناسح لوق. فق ىفو ( لاق ) نافل فان ”و ةيم ا ومو ناغاح راصنالاو مثاهونب لاق هنا

 هنع ىلاعت هللا يذر تبان

 لاعَو يأ نأ دمأ له * اولوقف كرخاف يف جقثلا اذا

 لاثم ىلع هوهشم ماو * امدق ءابآلا كح كوبا

 ىلاءالا ىرذا مع ىلوو #*# هذب هيرو ارزفلا دنع

 ءافلح مهو ةعازذ ْن ناشيغ نب ةلمعن نب يرعلا دعا نب عابس نب هللا دنع تأب حرط مآو ١

 دمع نب ةزمح هلت ىذلاوه ىزعلا دنع نب عايسو يؤول نب ل 5م يابس نر ةريهز يب

 لقتو كلذ لعش همأ تناكو روظبلا ةعطقم نب !اي ىلا ع ةزمح هللاق عابس هيلا زربااودحا موب باطملا

 تكد قوهياع هلل ةرح رهلتقف ا 6-1 يم رو عايسل تضغوهلوقل ىدخاو يأ 5 5 كانا

 هل نآك نبال كلذب قع تالا ابأ عرط ينكيو ا 0 ضء ىقدحا ةأنغ ري> يف كلذ

 (١ لوش هلو 0

 )١(. لا ىمرةرخ نادل هلك بس نا روهشملا هلوقل ىثحو تح هلوق 1 00000000

 ىراخبلاىفو رح وهف همحلتاق ةزمح لتق نا هنأ يشحو هديعل هل نبا ريح لاقف ردب موي يدع

 هللا درع لاسف رابخلا نبا ورم نب هللا دبع عم تجرخ لاق يرمضلا نك ع
 لاق ر> تناف يمعا ةزمح هنأ تاك ماع نب ريبج ىالو ىل لاق لاقف ةزم لتق نغ ايثحو 0

 نا املفلاتقلا ىلا سائلا عم تجرخ داو هنيوهئيدح |لار# لب> نييعو نيئيع ماع رسانلا جرخ نا

 عابسأب لاةفىلطملا دبع نبا ةزح هيلا جر لاق زرابم نم له لاف عابس جرخ لاتقل“ اوفطصا

 بم ناكف هيلع دش 0 و هءاع هللا ىلد هلوسرو للا داحمأ روظبلا ةعطقم راعا م ا نااب

 ا نمد رد وح هن فاهعضا يركب هتمار ى.انداماف ةرديدتحتز 0 نادل
 عابسل ة.حالال هقتع ل هلتق هنا ىلع لدب اذهف ثيدحلا لاىلا هبدهملا كلذ ناكف لاق
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 1 ا
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 انعاقلي: + نازيقل ” ةيوتكم» * ةم نهر >كنإ لأ تاضا
 اهارخأ أبقاب عبتي كاذكو * ىضهنم نسف: ًاباهفلاوس تفل
 اهاون لعن 1 لحر وأ تولي * هلق رع نأ كف 2

 انهاد ةوعدل ا ا ةوعد عمستل 6

 3 00 تاصلا مأ نأ بتاكلا نسسملا وبأ ينربخأ لاق ةزاحا 90

 لوش هقاو هما تاومدعل لاو ّ ع رط هحرطف ريغص وهو تتام

 قثاملا بابرلا عم ةارعسلا يرقي * قرؤم تيلصلا نه لاخلا تا

 ف رسما كر 26 هئرح دل 2 3 د ذ008 ضايإلا 5 ارا

 تاموسابعلا ينب ةلود ءوضاو د نادي 5 عوفشإو © نم يب ةلود يف ٌحرط ًاتنو

 نم 0 فرقث نم هتلؤذلو هيلا هعاطقنال ا ركم ( هل دلولا ناكو.) يدبملا مايأ ىف

 ن ذاهب دعا“ د :”دح لاق تايزلا كاملا هع نب دم نب نوره ىئدح لاق ميل نإ

 ا 0 ىنقثلا ليعمسا نب خرط ىنربخأ لاق ديما دبع نب مهس نع ا

 كللاخ نينؤلا أ 0 ة موب تاذ كت تاقف هعم 8 تاو ا 2 نإ

 ا و نيلنم الاحوزمم طق ا ترا 0 7 5 ا نا

 ىلا يندمقاو ىلاخ اب ىلإ ىل لاقفنويومالاهدنعو هيلا اموي تلخدو لاق يباق نم كدعابي مو كاذ

 لاق تارشلا ف فاد تك ءاعأ دق نينمؤللاريمأ ايت اقف حدقلا ي يناوا م ترشف نا ينأ مث هبناح

 ىلع تاز ا 00 موقلا عفرف بضغو مالغلا هلوانتل كيلاهتعفد امنا كت طعاكاذل 1

 نأ كد 0 اذ؟ ضاعاي لاق مث ىلع يرتفا تببلا الخ الف د كيك موق تت ناو

 قازرا يف ع عطقو قاخدا ن نع ب>+ا-للا يهم مث طوس فلا كتبرضل ىلاخ كنا الواو ىنحضفما

 لوقأ اناو.ةيدن نيب اناو الا راد 1 ف اركتتتم اموب هيلع تاخد مث هللا ءاشام ت تك

 تدع ىل كللاخ فو ىصقأ كلا * ةيرقب ده: ىلام همتالخا اأن

 برها ةرعلا يذ نم قوت م“ # ةدسقأ نح رار ا

 بسن الو يعرت ةلخ الو لإ 8 ”مكشيو ىلإ 3 ١ يناكح
 تدحلاو قافشألاو دولا لب رش * ىفلزا كلن قفا 0

 اوطق الق ينوأرام اذا يود *: وميت دق ا
 اونذك اوعهسيمناواوءاذأ ارش « اومهنناودوتسرر او

 بضقنم كنم ىليح نا اوندحم * دقف ءاقللا يف ىنع كدودص اوار

 نئتكم<قافشالاو ةحرصتلا دو -#* انتضيب“ روردع ةلاقلا

 ةديصقلا هذه ماهتو دواعت نأ كايإ لاقو يلإإ عجروت سا سولملاب قرم و مستف لاق
 9 بتكلا هل مظعتبو هظفحي * تازنئىذلا قطلاو ةمامذلا نأ

 د نا 2 دئالَقلا ماظن #١ هل ا رك ىكوحو



 ٠ ممل 00 نيحش اكل د ناعأب ناف يي كعنذاذ براق

 عقدم ىلنك , لو هو>ولاى ىع د ثتدددسو ندع اح ينتفدأ

 0 0 اذإ رغما عجبا *دقل قو يادبتءقتاوتسحرو

 عل 7 دهعو هب تالا رفخ ينطاحو مامدلا مرح يف تاخ دو

 عيوأ كلذ#رعا تنأ او يفرش * ضفاخو تبني دقام مداوفأ
 عل" كيلع 0 3 و أيس مق 5 وف تاع تدشخ الفا

 ةعباد لكب مس 56

 مىنكحأ لان بنار اودو

 0 ل ولعحيف م اعنا

# 

 د

+ 

 اوعتصيملامما وق الايفتعنسو * مهاعمشالا بسلا يف تاضفو

 عدج كلعف ليو اي دنا

 عزمت كعءياص نءعكناو لاش *

 عضوملاوىدنلا كالمالملاياو 2#

 انسناعج لاقيلهلل زد نب بايع ( يف ردكا زد لع ناك اج ]داع 1 كحتهاو" ءايوأوت هب رققأ لاق

 0 ايراد 0 ىوللأ بت 1 هور هك ل هللا ادلع نب دمع انثدح لاق بيش نب هللا دنع

 .ثيح كليو هللا تيقتا اما كايب الو هللا كاي>ال هل لاقف ءاردشلا يف وهو روصنملا رفعج يأ ىلع

 ظ 7 داري نب دياولل لوقت
 جاتعي بضحاك هياع جو. مخ لاو كقيرط عد ليسال تاقول

 ٠ جرعتم نع ضرالار اس ىف * هل ناكل وا دنراو خاسا

 كاع كرابن هابناو لح وزع هيلا ةدودمم يديو كاذ تلق ينا لح وزع هللا ع دق حمرا هل لاَقف

 ا زاحأ كرا ندع ك0 ن٠ ( تخش ) صاختلا اذه ىرب امأ عيب راب روصاملا لاقق تدنع

 ماع هل ساجم كانو ساج ديئولا نأ ينئادملا انثدح هنع هتياور يريرأا دمحا وبا ىل
 0 'لخدو

 ” [| ضعب ماقق هل يؤر موي فرشا ناكو اهاضقف تاوملا باختاو ءار.شلاو هيلاومو هت لها هيلا
 هلاث نع هلاك هنيع نع هن لعل ناكو دياولا راب نع وهو ع رط تنو 9 دشنأف ءارعشلا

 راك موق وهو

 تس وص ١
 ٍِظ اسولاو يناا كياع قرطت * ملوحاطبلا حطتاسنب 27

 جدنا يتا كقارعال يبوط * انهوانه نمكيعرفل يبوط
 جامعي تضولاك هياع جوعد# !او كن رط عد ليسالت لقول

 جرمنءكنعضرالا رئاسيف * هل ناكلو ًادئراو: خاشل
 ةدحأ ا لاقو مثهرد فاأ نايس هل صأو ه4 حاممرالا مق يح لرب كب 0

 اوف ةرصتأوتالصب 0 نحشلار ان ا ناو - هدلعلا ا يلدشن "لاق يلاءلاقام ل ا وبلا قدح ِ

 هشلا اذه 0 ىنذف ةغئاع نا ل ةاديع 1 1 0
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 تي نأدبال ةودكم + هني وهو .هللثا نأ كسلا
 ا هارد 3 8 عنقي ءاقوع يحد نا ”ىسنأبا 00

 - لك دع عب

1 / 

26 

 0 ا

 ١ ا اعدل ةوعدأ بيجيتسا وأ #3 00 عمستف كس

 حعرط نبأ ت تالا م نأ بالكل ن.لا وبأ ينربخأ لاو يصل

 لوي هيفودمأ تومدعب هلاوذأ ىلا جيرط هجرطق ريكس وهو الإ |

| 

ْ 
0 
1 

1 
 قئلملا ب بايزلا 6 ةارسلا يرق 0 قرؤم تلصلا ف ٠ لاخلا تان 31 1

 رمل جار ا ةنحدلا ت حم د 0 ضايب 4 ىنعارام 1 :

 1 تمور : ةلودخوواويس قا هلو رعش غرفتساو ةيمأ ينب ةلود يف حرط ًاتنو | 1

 00- 1 فق ند نم هتلؤذلو هيلا هعاطق 0 0 ع 7-_ ) هل ديلولا ناكو ( يدوملا ها كَ ١

 ن دافع نإ دج ىنتدح لاق تايزلا كلملا د ع نب ده“ نب نوره .ينثدح لاق عكو ل نإ |

 8 را ل قمتلا لييبا خرط 00 لاق ديلا دبع نب مهن نع - نع لبجلا ْ
 مب كلاخ نينؤلا يمأب ةيرش يف همم انأو موب تا تاقف هعم واخأ ترص يتح ديزي نإ ٍّ

 تف ىعدق لاق قا نيلنم الااحوزمم طق الرشد مل تاقوه امولاق هقلخ نم م ط نأ ْ
 ل يدعتاو ىلاخ اب ا و 1 اقف نويومالاهدنعو هيلا اموب تلخدو لاو يلق ند كدعاس و كاذ 0 ١

 كاف تاريعلا | يف أر كت ءاعأ دق ينل لا اقف حدقلا ين وا 00 برب 5 ينأ 0 ْ

 قازرا يع ا 0 10 يمن مث طوس فلا كنبرشل ىلخ كلا 01001 22

 ِ دج ازكذتم امو مللع تاخد مث هللأ ءاشام ت تكفا: 9

 مع ىل كلج ىو قضفا ملل 2 1 تس فتالحلا نبا 0
 ريا 5 رعلا يذ نم قو 5 1دصقأ نيج أ 0

 بسن الو يعرب ةل-> الو: لإ * مكشبو ىف نا 2 يفأأ

 تدل قافشالا و دولا كب رش #3 يعقل ل يدب دولا 3

 اورطق البقم .ينوارام اذ| يتود د« ونيناسج دق لاحر نود 11
 د

3# 

 تروق اناو هيد ناب اناو الا رعشلا
 ى

 د

 اويذك اوم ناو وعاذا 0 أاوء.سناو هوفر يا اوعمسي نا

 بضقنم كتم قبح نا اوثدحم -* دق ءاهالا ىف نعكدوددع ادار

 ىئيكم .قافشالاويةحيصتلا ذو د انصرهم رورسسم ةلادلا 0 م

 ةديصقلا هذه ماتو دواعت نأ كايإ لاقو يل ! مجروتسلذ سولبلاب ىنرعأو مسي لاق 3

 2 , مظعتبو هاظفح تازنىذلا قو ةمامذلا نأ 35

 تعدل و ردلا اذ دئالقلا ملظن * ههظن أو هيفصأ رفلا يوسوس 07 : :



 عيصتام اهعمسو 0 #3 0 ناف يب كيعأص ببراف

 عفذم ىلنكي مو هوحولاىنع * تددلسو تالوقلا وح - ينسف دأ
 عفنيو ب ا اذإ رغب 6 . *دقلقو ياديتيةتاوتسحرو

 عاوم دهعو هب تدحا رفخ مطاطو ا دل! مرخ ف ثلخادو

 عسوأ كلذ ريغ تن أو قرش * . ضفاختو , تان, دقام مداهفا

 علقت كي اع مهسفنأو أيس مق موق تا تدشدذ الفا

 ةعباص لكب 0 1 َّن 0 9

 0 كن 1 قبلوا

 عدج كللمق لد وأ 0

 عزتت كعراص نعكناو لا

 عضوملاو ىدنلا كلمالملاياو

# 

# 

* 

 اوعنصإملامماوق ًالايفتعنسو ## موماعمشالا بسأل |يف تاضفو

# 

# 

* 

 أ اتادح لاقيياولا ردن نإ بيبح ( يف دار هاج ناك اد هل دطوت هلا كحك داو هيرقف آف
 ظ

 | ضعل م اَةْف هل يور ماولا فريش ناكو اهاضقف ماو ا باحاو ءارحشلاو هيلاوهو هدب لدعا ها

 لخد احيراو 0 هيبأ ن ء ىوللا ة 2 هللا دنع نب دمع انثدح لاق بيش نب هللأ دبع

 ني كورلا 0 اا 7 | كل ال هلا لاقق ”ءارتقلا ىف وهوا زو منملا رةعج يأ لع
 ديرب نب ديل ولل 5 وقت

 ا كل هع عوتتتلاو كقيراطعد لسدلل ثلقو
 جرءتنمكنع ضرالاراسىف * هل ناكل وا دنراو خاسا

 ىلاءتو كراس هاياو لجو زع هيلا ةدودمت يديو كاذ تاق ينا لج وزع هللا ع دق حمرط هل لاف

 00 ل اك لح ( كنعان ) صاختلا اذه ىزت امأ عيبراي روصتملا لاقف تينع

 لخدو ماع هل ساحب كا ساح د.اولا نأ ينئادملا اندتتح هع هتاور يريرأا دمحأ وأ ىلإ

 هلاش نع هلا ددلو هئرع نع هن لِ ناكو دباولا ران نع وهو مح رط بنو مْ نك اا ند

 ا مق وهو
 هم وص ْ:

 خولاو ينأا كياع قرطت * ملوحاطيلا حطناس٠نب تنا

 حش يتا كقارعال ينوط * انهوانه نمكيع رفل يبوط

 جاع تضيلاك هياع جوع_ لاو كشرط عد ليسالتلقول

 : جرانم كنع ضرالا را * هل ناكلو انراو خاسا

 ادحا يراام لاقو مهرد فاا 0 هل ماو هيف حايترالا ىّؤ ريتح ديزي نإ ديلولا براعق

 از) ا تراس ءاريملا را صاوأ.ث: هدس دحا يدشنب الف يلاخ لاقام لثعي مويلا يني كلم

 هلا اذه حو ةشئاع 2 سو هذدّنع ع م مى. داو
 ي* ى



 مكر

 ده” توصلا اذه د رع

 حولاو ينأحا كيلع قرطن ني و حاطنلا حطنا سم نإ ع ١

 نع يلوا ىئر ّق قلطم كفر هيلخو ةقئاع نءا اع ريس ا ن وه هدوم ع ةعل ؛رالا تايب الا : 3

 كطغتو كلِ اع قب طل كن اع قراطنو امم هةحعام ل قى و٠ سو عسلا 8 حاطبلا ن | م حطناس 1 قدس 0

 تدع 00 جيشوأ او لضعم قيد 0 تأ اذا انكو اذكب ةنذاا تقر َظ لاش كاكم قيضاو

 ىعاشلا لاق هيف ةتبان ىأ مركلا يف ةحشاو كقاىعا لاعب

 )لنا اهسراغمفالاينيو * هحتواالا طا 00
 هل ةلك ىف لاقف ديلولا يف ىنمملا اذه حيرط ددر دقو فيق'و شيرق 5 . نيوبالا رك هنا ىنعإ

 صه وجح هود تضاف كاعزانتف رك هود كميت 4 كلهأ ماتعاو

 0 الا مثالا يف كب اهسقو * امدق نيّيرقلا عورف تدنف

 2 عسل ل ا" !ولاو 0 ىصع ل 2م ىنَح عمجاو اح ةدحاولاو ضرالا ند ضفخ ام ىناو

 | لولا الو ىنلا نيب نكت م يأ باحرلا ل 0 نب 0 ةلو ةدحاولا يداولا

 0 تاطخلا 1 مع هل .ءوبأ لاقو ان 0 طن كناكم ىنذف

 ,ناكنار عل كتل دك نواس يا رخفي رخل لوقي الجر هنع هللا
 1ك ,امح| كاذف الاول كلناعرد كل ناك ناو فر تالا وا كال ناك ناو 0 كالذ ىلقع كل

 م 0 اذاف اقطنم مكش 1 م.لكت | اذاق رات ' ا 0 5 لق ا ملا كح كح راد

 | لكف هب هف عاطملاو ح 0 اذه 0 5 كوش 1 رط عد ل ليسال تاق و 0 الاعؤ مكشسحأف

 إ

 4 7 8 8 ًّ , ره>-يقج> ل"

 . 2 م ةيغف مزيج م 5 ١

 0-0 هد 0 ا ا 0 تر قباب 21 ”طاخ مو

 1 ١ 7 5 هلا كج ا ا < 3 كان د 0 42 32

321 53 . . 7 -_--2 0 2 597 3 1 

 ايف وخلا : 1 : 1 ير 8

 52 : هب 0000 موا : 1 : 1 7010771 ل 0 .

 اذه رع اعاو دلع وللا ل اعقل هنع فارصن الاب للا ترضأ ول ىف ّدح هيف كءيطب ا

 ردقا هاوس وشك لكنك هق 1 مشو اذه نه ًارذعت نشأ 'يشاال هنأل ةغلام 00

 ىلكبلا :نبا نع 0 نع دامح نع ىحب نب نيسحلا ) كد ضرالا افلا كنع جرعنم

 كد لا دج ل ناو هقيرط ند ل ” ضاغل ىأ خاسل هلوقو ْ

 ديزي نب ديلولا نأ ةيطع نب مهارب أ نع هانزلا يأ ع نع يدقاولا هب. ينتدحو قحسا لاق هنآ ن0

 ًاراغ اولخدب الو اوقرفتينا مع سعأو هيلا مهصخشأف هيمو ةعدلا نينغما ىلا ثعب ةفاللطا ىلو امل

 3 روش 1 رام لحد كاع نإ موقيس دك هرطبالو 2 ف رح كاذ ذأ ناكو اوفرعي الثا

 م 3 هرم لين تر م 3 50 1 3 نا ا 3

 نال يا رمزا قرن يي و ال ا و

 اونغف ةليا مهعمح هنأ م6 تالخد هيلع اولذ دف ديم مهفو نينخملل نا ديقف هب ع دياولا هسيش !ئ

 ا وباطاف م. ملغ دف امف ةشئاع نأ كوخ ط لاق ديعم هئم الذ 0 املف هسشن تباطو تير 1 هل

 ةعئاع نا ا ول كمكف لاق ًاذيذل 00 لاق اذه 5 كح 1 همك نما ريع لاق 6 هق

 نأ عفدا دياولا هيلا رظن اءاف هدنق ىف فسرب ةمثناع نا عاطف هب ىلعف لاق هدنعام تعمسو

 لخعتلا اهتبانم ىف الا سرغتو ةروهشملا ةياورلاو () 35

 ١0 عب ب قاغالا (



 (م)
 راسن . ها منا نيس تس است سجنا ل١: 4 تا كلا فيي نول سم قي وزو بيسر ماو

 اديس سس ب ب بي بح سبل

 هل هيف ةعنصلاو ححرط 0 يف هانغف ةشئاع

 حولاو ينللا كاع قرطت * مو حاطبلا حطنلسمنبا تنأ
 0” نإ نيسملا ( ينربخأ ) امركم أ 2 ةدنع ل مف هنعا راو اورسك أ دياولا هب حاصف

 8 ْن 85 دبع نب مهاربا ن ا نع صفح نب لاقل نع ار 2 نع دهس يبأ نيا امان> لاق

 ةعسر ينأ كك 0 هل لوش يذلا كرا

 | نعوم 0 عمتساف « راط ىبق ثرألا انا

 | ناكو ةعببد ىأ ن ر< نب ناوح نبا هب سم ذأ م امه نب 2 ةءلسم عم دعاقل ىلإ هللاو لاق

 ىنفف سلخ 58 0 نبااي ساجحا هل لاَقف ينل

 ظ اولاو ينحا كي.اع قرات * ملو حاطبلا كد نبا كنا

 ظ ظ انيف ميرط هلاق اذه هيف كل ظح الو هانغت نيح اذهو تناام يخحا نبااي هل لاقف
 ٠ * نامز نامزلاو سان سانلا ذأ *

 ش َ #20 يناغالا نم ةراتخلا-:توصلا ةناملا يف اممو

 ظ 3 ا لا نا لعاسا نب عرط انا
 ظ 9 2 شلل

 200 الا هات وص اج
 | كك

 ظ : ١ ا ه2 قارألا ةعوا رم رذدلا « اع لعاذغ نا ادغ حنو

 ا
 درصلاو بارغلا امم ةقرف نأ !ا|بوا2ك دقو يريص ف كو

 م7 هرأ دكر نار د قع
 ساس

 1 ءااو اهب ناكف ةكم يلا لقتناو مهفنأ نم هنا 0 كلا الا لها رع لكر وح
 هلوقب ارا نعل

 ظ رمقم .ليلو رطع ضاس 7 #* راح بعشم نباو كتيب ءانشإ

 1 : رسسعملا بول لضفب مجرغلا رحا ةبايسص قارفلا دنع امزالتف

 ا لآل الا لخأ نم نفم بعشم نبا لاق هبأ نع دامح نع يحي نب نيسملا ( ينربخأ )
 1 كم لعل بسني يذلا ءانغلا ةماعو جيمعالاو حي رس نبا نهز ىف ناكو ءانغ سانلا ن ك1

 نمو لاق زر نى ىلا هضعن ونيياذهلا يلا هضعلو حم رسم نا يلا هضعإ بسنف هوانغ قرش دقو

 ًاضيأ هنمو '* ىهزالاب يتلا ةكتاع راداي * زرح نبا ىلا بسني ىذلا هئانغ
 : دج افق قرقعلاف ينحتملاف * دنسلا هلحي نم رفا

 01| هناريج هداعف مأعلاب ةنيدملا لهأنم لجر ضرع لاق تاو :ةدحت و دافع لاقلاف نسا (يربَحا)
 1 .يجرعلا قبب يف يندنغيو ينذأ ىلع هف م. ضل ا ا لاق يوعشنأ م هل اولاقو

 ظ 2 2 م ب م دس جت ج تمس مص



 م

 ردقم َلككَو رطع ساس ُْق د رضاح بعشم نبأو كتيب ءانش

 رسعملابون لضفب ميرغلاذ>أ * ةبايد قارفلا دنع امزالتف

 م: يناغالا نم رابخالا هذه يفام ةبسن عم

 رمجألا نيثكلا امه هقوق وأ * ىهزالاب ىلا لك
 روقم لخلو رطع صضاس يف نب رضاح تدءشب# نباو كتيب ءانهب

 رسمات ول لصف مرغلا نحل ةبامس ص قارفلا د_:ع امزالتف 0

 كاذو بعقم نال هنا قدحسا د وصلب لا لوأ ليغ فيفح نزح نبال كتل يجرعال ر هشلا

 « دنسلا هل# ن م رفقأ #١ هكواعدلا هلا توصلا ا لاب 0 .ة> اح نه ىلا نبال هب هف نأ 2

 امنه يتلا عرط ةديصق لوأ وهو راتخلا نحللا هف ىذلا 0000 توصلا هل :

 دع ق١ رفلا ةعول نم هركأ * اع يلع ادع نإ لدغ ىحنو 1

 امف لوي ديزي نإ 00 حرط اهف 00 "7 ةديصقلا هذهو اذه اندامز يف هف ينغل نب نبيو

 دمار 3 0 تاكل هس

 هل ةفراخملا ند أمف قدم

 وع نب نوره ا ردا نا "ىراقلا فا> نب دمحم ىن دا كح لاق ىحي نب ىلع نب يحي ( ينربخأ )

 نورهانثدح ' يراقلا مفلح ندم لاَقؤ ىلع نب ىحي هنع ّقد يذلاوه هنلظأو عيكودب مر

 روصنملا ا لاو 4 نع ا ا لاق يوللا هللا ل دمع نب.ىع ى ١ لو لاق كلملا كم ع ندمم نبا

 حيرط ريغ ددعسملا ىلا ملاعم قاب 2 1 : نعسان 1 توهم أ عسبرلا لاقؤ 6 ءصقلا هذه

 مف 0 ٌحرط للا ديد نه ةديصقلا هذهو

 دعو (ع انشنع ذإ نزحلاب د١ ا ءاامل االول

 ددل_> هةضغ كلل ءانأ ن دإو با. ثأا ةعيم ىف نكذإ

 دصخح اهصغ ءارضخ ةوقشلا ةبزاع دن رفلاك ةشنع 2

 0 ةمعتلاب الأ علوي #23 امو معلا نعد اف 9 لابد

 دور هناي طوخ اه ل د فنأ ةريرغ ىملس 3

 دغ قارفلا هغول نمور 6 اع ىلع ادغ نا دع

 ددص انرادو 0 ا قارفلا نه عيبا ا دق

 درصلاوبازدلا اه« ةقرت_ 2 !بواجتدتو يا
 5 0 احلم دعو #* 50007 اس كنع عد

 ل 0 هللا ل_# _ عقم .الا لضفالا لضفالل 1

 دقي ذإ ر ملا جارعس حال # 22000 رولا ههحو ىف

 : هك ان هداعيم فلاي *# الولوق,ام ريخ ىلع يغع

 011 1 1 1 ا 1 25سم مص ع م سسممج



 100 0 59 يا 1 هوز ع ايجات لا لاا ل ا ا
00 51 

 اودفر نملذتبالو انزع * اولذ> نهمشيال ربتشعم حرم

 دنع مهريخو ماسح ضام * ومدح مولملا ماظع ضيب
 |! ودي ام 0 سانلا هنهللأ حلاص | ىذلا يدولامامإ تنا

 ا ءرخا را دق كلا 0# ومهكلم نا سانلا ىنا ام

 0 مكنإ ليقول راب # مم رشا مئاضرلاباو رسشيتساو

 د 1 رن داك يق َقَح كضرأ ّللعأ دباب جعو

 أودعس دقف مط ارق قوتنا ا ةشيع سانلا لل قتساو

 دلو دلاو هدحم ملام * مهتعاطو مهدو نم تقزر

 دهم تيأاو ايف كنا * اوملع مها كنه مهحاثا

 0001 0 تاد دما #د نييعي وم تمض ةقاعتا ,

 دّقحلا :تتامو املس 00 تحبيصاف مهءا وهأ تفلأ

 ا هلثم قايل ةح رم محا: تطأ 5

 اا مقاول د * اومهلك دايما مر تح

 تالا
 اوده> دعوا ويراقألو اولا 00 ىانلا تاط دق

 1 2 تناأو ولعتف# ىوقتلاو. مركتلا 71 كمفر

 كيم كل نكي ناو كَ ن هب رشن ينغ نهي رعأ تديبح

 مضل ىدو'لو و ف دلع رك ىدوالودخحم 0 و:فاحن 1 ما تناف

 رصنبلاب لق فيةخ مهأ ريا ةعبرالا تابالا هذه يف ىنغ

 دبو دي ةمولعم كم ه#_لع دمت ديذ ءيع سما لك

 اودمح لزنم كتمومهااد * ناف كوري ملام كولم مهف

 درصلاةئحدلا تح فمقفق # 6 كيدل ةدعر مهورعت

 دمصلا هكاسك الالح الا * قاخالق.الو 0 وخال
 اودهج اع ًاضرأ راوزلا طيبه اذا ىدتلا رمع ناو

 درت ةقفرو مخل كدنع * تردص ةقفزف قاقر مث

 اودهعيتااكلاح نع كفنت *« ال كناف مم سهدلاح نأ

 دق الو ةيرف مطوق يف * ا كيحدام هللا قدصدق

 ىلدوم ا مهاربانب قحسا تعتسلاق يدع نإ نيسحلا يمدح لاق: ىلوضلا ى م دع (يرحا)
 0 الو نافأ الو اع نب رفح نه ذأ يأر ام هنأ وهالا هلإ ال يذلا كايا فلع

 01 رخل نأ ند ديلا دنع اقوي انك دقاوذاق ةبتاكم يف غابأ الو ًاناسلحصفأ 2

 و ليممسا نإ



 يار حت وا ا

 لني نب ل اا

0 01 

 اودي دقوت اوراق الو اول # -اق تحلب اف لن كس 0
 فديقخ هش رط ُُق يللا نحلل ناكوه اع يبأ لصوو ها و ل نحدللا 0 .ثرلأ نسحتساف | 37

 لالدلا نأ ن 0 ندللا نكلو محا يدم هلاك لو ىك نإ رمق لاف لوألا ليقالا :

 5 6-5 هائغ يذلا | | /

 ريهز 0 ند 0 هلق رعشلا امأو 0

 ولأي و أومياب 7 اذان # مه وكر دب ل موق مهد يمس 1 : 0

 رطغشلا ١ كلذكول ااقلال نلا ٠ نأ هبش هما ندللا اذاو 0 ديال ه 0 « تيسفوسما 0 1 0

 نم اذنه در قا مع 0 00 نيسحلا لاق نيرعشلا انفحاو ٠ نب :وصلا غأ كلذ ٠

 يرذاللا نسما أ يا لاق ةزاحاىحب نب ىلع نإ يد ) نا ( ل ليقثلا فيقخ 35

 يزامر أ ىنثدحو بوب 3 لاقويزامر ا ييدحتو يود زابلاكاق يذلا ل 2 ٍ نب ني :

 دنيا ةفوكلا ند ىننملا ءاقرو 0 عوضا دعو لرد ٍعاقمقلا وبا ىتندح لاق ||

 انامر ذأ كعل ا يحبو 5 ادغاَو هو ا 1غ كش هك راح 3 ل ترمع الف دادغب 2-0

 ئ ءادغلاب توعدو مهملاا مفدف هتباد اوذخاف ناماغلا تحصف ةئيطا نسح نوذربلا هراف لحرب بالا

 يرمم ل ا: ىف ةعاس دمعي هناملغ ءاح 2 هله 5 اال تاعدحو منح ريغ هذ طسق

 كرد ءانغ افاق ُْق الحمرا اناحيرا املف ىئقتلا ل انعمسأ نب ٌحرط ط لحرلا اذاؤ انيسانتف 4 هيسح ةئهو

 مهمدَقت فوخ ائيلع الو 0 مولا | 9 تيسدأو ىانلا ماحز 5 5 ”>احام شك لاَقؤ 2 اها رط

 لاق كيلا كلذ تلق اوفا نأ ىلا اندها عدولو عار تاناثخا فداضتو قيردلا انل اؤلخف» موس اا

 ل تقف كل ف عقلا 2 نأ كل له لاقف ليلط ل اثدناح كلو ان ناسا ان رق دغلا انحدصاف : :

 || ىسش يف عقوذ ناذر طا لاثمأ هيينح ىفو بهاذ هقنع ىلإ هصعصع نيباذا هبا ارامل كنأش

 4 ةيقصلا ارم ذا اذه ثدبردحو 5 مم كر كل 1 دو لاق م مسو نطقف 0 2 ىد هنم 0

 ديري قت دبل ولا دنع نم تءدق مل لاق ثيدحلا تاق اك املف لاق هب كئدحأ ىلاعتسا ءاش نا 2

 ىلدتما اءلف فئاطلا ردابأ ترف هباحأ ىدي القت شارف عم. رم نب فسوب يلا بت كو ا0 |
 يورو ثيدلا نسح وهاذاف يندد هل ريعلا ىلع ينارعا 3 0 قاذ هدف ىيحيصا» لو قيرطلا

 نيأفتلق يردأاللاق تلقأ نبأ نم-إتلقف عاش وه اذافدسفنل يندشلاو ةيوار وهاد
 اهتلذهلهأ هاو ايلعأ هنعءاه رتسو هلقعهيلع تدس ذأ دق ةئره قشاع.هنا امف ربحي ةصق ركذذف ديرلا
 املف اهناّوان لزم .ادغ لاق يمني اف تاق هدم دم عم نموا ردحتم عم رد< قيرطلا ىلا ع

 لاق هطقسم يف اهءاف لاق هأ رأ ت تلك رظلا كلذ يرتأ ىل لاقف قير طلاراس نعا را يلا ا انلزي

 ديد>تبب اذاوبرظلا تدب و ع لاق كتلاض ب اع 1 هللاو نأ ت تلقف تايشلا ةيحيرأ يناكردأف

 وه و تأااق أ طقاسأ اعالضأ تدك ةرذو تر ا 0 هشر هل ا هيف اذاو



 (مك)

 0 كلىرأ ىأب اب تلاقق نودصمو نوئثاب ن ندعو فرعا اذه ءارو ىل>ر يف كة ِ تاق

 اد عدو يناكم 5 يباب س لاف تلاق هيلا هللاو ريقف تاقف ر - الا كل لبن 2 لع لدي
 اذاف هلب انمةمحم ىف يجوز كانأ تعلظأ سن ل تلاق ىلعفا ت اف 0 ناب (١١ريخم كلذو ا

 ف عمقلا عضف كءاقس يق لوي مث اتمص هعسوأف امش كعسووف هاتنهاي ةرجافاي لاقو كانأ ت 56
 مه ١ ين رع ام تلعفف ءاش لاق لفسالا يهاو هناف رخالا اذهو كاياو هيف نقحي يتح ءاقدلا اذه

 ىلا دءعقهءا>ر نيب نبللإ الا رءش ام ىهاولا 7-0 حيحصلا رفد ىنايط كءاقس 0 لاق

 5 الحر الو ضار ينم ىتثيال لعءح ىوقناغ لع راصف نيننأ هانئق عون سم دق نم ءاشر

 رام ىرهظب لم.ف ضرالا يهحو تمز راف ىرخالا نوكتف يهجو هل ود نأ تيم

 000000 نوب ديس نأ رابخأ كد 22
 هبذاد رذ ثا 1 ذو ةهنع كاعت هللا يذكر نافع ب كاع كب ورح كو دئافو دئاف 0 كيعس ا

 حس شبيب سس ل يبي ب سس سس سس سس سساايببس بيسي سسسيياييلبابسسا

 كايعس 0 نينغملاىفو 2 ىف ىلوم ةسيبأ نإ ءارعشلا| يف فرعي وهو مهاربا كليعس ىنأ مسا نأ

 رو ا هذ دملاب ةداب غلا تا الاضاف كتالذ دعل مكاو غم و 6 ا 0 0 0

 ا 007 ف انههرز 00 سانغلا ن , هللأ ديع 0 ىلع أب ا 0 أ ديع - نق نيذلا ة ةمأ ىفإ

 ينرب>أو قحس | نعللادبعنب هللا كيمع نح 0 كيع كب ىلع ) نخل ( هر 5 5 ثيداحالا قوسإ

 لاق هريخ يف ةصاخ يبي لاق قدحسا ن 0 عَ 00 ءاهيش ندفع نع لع نا

 نا تلخدف 00 دقتلا ىف 2 نو.تب رو اعلق د كثرلا عم ت>حح 3

 اذاهلع تالدف هن :ءتلاف دجعدملا تدب 1 مارأا ددعسملا ىف ع ىل ل.ةف دئاق ىلوم ديعس نا

 تفط دقل ينينغت عن تلق ةحاح كلأ ىفاي ىل لاق م غرف اهلق هنم 8 0 ا يلصي مق وه

 كله ينال لاق يدوملا 0 قحسا نع اورد مهاف نوقايلا اماو ىلع نب ىح ةباور هذه ع ّ

 هل يفغل نأ 2ارعأاو

 00 سر ادع يلألا < ايفا تلك هس تفط دنا
 لاف كاذو تنأ لاق هنم 0 نيئمؤملا 0 كينغأ 1 لاق كسن ناكدقو هساحم 0 و هب قفرو

 انام ناكام دب دحملا سن * صفحلا نمليوطلااذهزا

 0 0| احر < قدجو نانا لع مانو
 0 ا د دك و هاوار هل نو مقام ليشم

 اعيستيفط دقل ىنافف ديعس انأاي يد ىدجملا هل لاَقف نسحأف دئاق ا كيعس ينال ءان ةلاورعشلا

 هال كا دو تنأ لاق هم نأ كتغاوأ لاق

 يا ا نع ىلع نب يد هب ١ او هنأق ءداهجح ٠ نع الا يبأ نبا نع ىد نب نيسأ

 حيرمصتللا هلا بريغم هسايقو.ذاشلا ريغصتلانم وه نممشلا نابريغم )١(



 حا ا ا

1 
3 

١ 3 

١ 
3 

 ا
1 
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 ( مال

 راحشالا 2 نابو زاححلا ضر د ترشتسماو ا مدق

 انيق 0 لاق هئم و كأم غامأ لاق اع.س كل ىناغ لاقف هيف نسحاف

 اك ارو 0 2 د 7 ناكل ف يذلا ل "1 /

 اك اا ه 3 ةلبلع تفو2# نأ * 2 .ليوطلا اذه تئاو

 كان وعدام ىنغت نأ < انكلو تننَع ىف تنسحأ دس ةف اعيس تفط دّقل ىننغ هل لاقف هيف ناساف

 يفو يمانم يف 2-0 0 هللا ىلد هللا كوس تن أر يذل نيئمؤملاريم ا كالذ ىلا ليبسأل لاقف هيلا

 أعرس ل دّقل ايت دقل ديعس انآ 3 وهو هب ينب رضي هعفر دقو 1 يردأال ىد هدب

 قحاب كعب يذلا وو كر معا يمأو تن قأ |2405 تاَقق ل اذه يف ىقمأب تع 6 تَدَظ أهيس

 1 كا 32 أذا كنع دا افع لاق مل 5 هدب د رو ا توصلا اذ_ه تذ 10 هو لا كافططاو

 لاقو يدخولا ك ف ينظشإ يق هاج حراق ىمانم يف 0 مد هياع هللا 2 هللا كوسر يلمعال

 هل لاقف زاححلا لا راسو ا ا كيلا هللا نسحأ ديعس نأ تنس

 يده ا نع كلذكح ن ه ةناكح نا 1 ربلا ةيراح ة و 0 0 هيض نكلو ديعس 3

 ٌْ ) ىندحدقو) د.شرلا مايأيف ك تفرع تأشن امناويدجملا اق 0 5 ربلاةيراح ةئم نال اطلغ

 ابآ ىتليذلا وه هنا هيأ 1 نع.يدوملا نب م ١ نب هللا ةيه ىنثدح لاق ةهظحح نب رفمح نإ ل

 دقو يدي كَ مي هارا كك ء قديح نب داح اي أ كلذ 00 ةصقلا هذه هاراحو دياق ىلوم 2

 ىدومل [! باح ام لثع هيف ا.ماجافتوصلااذه ن 5 الا قحساو يدوملا 5 مهار نك نأ زوي

 00 سو أذه ريغ هع هلال يدلاتوصلاو هذ_ه ريغ كاعو هلف ةصاخ ىدوملا نب مهارباربخ اماَو

 نا ةيش 0 ا لح يعيشلا سنوينب قحسا ) د ( عطقسال راش الا دك ءاضشن أدع

 || ىع -. صخشأ هل لاف هيف 0 هلق يذلا لثمع ربل 51و دئاق ىلوم ديوس اب اأ ىتأ ىدوملانب مهاربا

 نكلو بحأام ىلع هتهرك 0 كريغ ناكولو بحنالاع كذم دلتا لاقف لعشي مم دادغإ 1 ْ

 نعو ىع ذحنا دق يس ب ند تاغ ك1 لاقو عماج نبا ىلع هلدف كنغ بوني نم لع

 اهايأ هدورو بيس ناك ىذلا وهف دادنب همدقاف هعم مهارب 00 ةجيوعو جرو فا ظن

 د يناغالا ند رابخالا هذه يفام ة ةيسل ا

 هم
 تصل و مك

 م ةرآث ملا 4 الاد م جملا

 انآلو نعال اذه تق الا« نسف تل ع
 اما دعا نيا 0 نمنولوشب # ىذلا لقعأ اف 0 ينائاسإ

 رعشلانأ هريغ د دبا وم كيد عرس ينال ءاذ ::لاو رعشلا نأىلع نب 2 1 كس , وطلا ن م هةض ولع

 نا لمر فريفخ مهاربأل هق نأ نةح 0 ذورا اة | وهو رهاب لمر فيفخ هيلو نونحملل



 نء ىمع ( ينربخا ) حيحصلاوهدئاف يلوم ديعس ينال رعشلا نا نم ىلع نب ىحي رك ذ ىذلاو
 000000 0 لاك دلت ىلوم ديعس يال هددنا هلا: يعذحقلا نع لدتسا نب ىسع نع يتاركلا
 تاسالاهذها.ذمنيذللا نيتملا نيذه دعو ديعسىلال ةماعد ينا نعمه اطيل ندعااس اردقلا اذه

 ايوان بلقلا حبصي له ما كبعشر * لزانتنا له بعشلا لازغل لقو

 . ايلاق جحال مويلا لبق تنك دقو * مكلا اقوش جاححلا ينداز دقل

 »* اًمادر ىعمد لبالا حلا 2 3

 فيفخ عماج نبال د صنت نءا تعش تبعشلاباب تدح اذا د وهو تالا هده نه لوالا تببأا ف

 مداق كر ل ع ترظنامو

 انهو ياشيلا.ةرع:لمر

 سس وص 1

 اال د0 دعا رو ١+ صفح لا نمليوطلا اذهنا

 ا 1 0 دامو < قنو ساس أىلع ماتيو
 0000 002 اكو + هواوادلاو دقام لم ف

 0 ىرحم ىف قاطم لمر ه و دناف ىلوم ديعس ينال ءائفلاو رعشلا فيفا نم هضوىع

 امو قحسا نع

 تت ص :
 راحشالايفنابوزاحألا ضرا * هءودقل تقرشاف لي وطلا مدق

 رافسالا ىفداسوروضلا داس #!وماعاف صفحلا نمليوطلانا

 انهو ديس ينال ءاتغلاو ىوشلا

 سس وص
 كارو نيعمجا سانلا عد 0 * رآلا طخ ىذلا للاطلا اهيا

 اك اله وأ ةللع 5000 نا * صفح لا ن ل ا

 فريقخ ديعس يآل اعلا يرادال 3 لو 1 يلو» دايعس ينال ر ءشلا 6# فيقلا نه هضورع

 وه راعشالا هذه ىف ءارعشلا هانع يذلا صفح ل 0 ليوطلا * ليقث يلا يعرادال هيو ليقث

 (ىنريخ أف )ادم ناكو يوزر لا ةريغملا نب صفح 1 نبا لدقو 0 ب ديما دبع نب هللا دع

 نع ىمد الا 0 ناأ نمح رلا دنع انهدح لاق ىنيدملا ا فأن ء ةزاحأ ىحن نب ىلع نب ىحي

 ه0 سنام كو لاكوال زف ءارعشلا 0 ناك يعو زذعما 1 ا 0 هللأ دبع نأ 0

 .لام !مممهيلا راصف هدب اهحوزت هناف حافسلا سأرلا ىأ ةأسعأ ةيموزذملا ةملس . نم هيلا راص ام

 هي ماموهام ىردب الامه:طعافهيلاةل 'امةماسم اتناك اياطعلا يف عسنب و يفتي وهب حمستب ناكفم .ظع

 ]وح زياكوق ةتقو:اليوطهجولا ل. حناكوتام قدها دعت لف هنع تيحتحاف اط يا

 انام ناك, ام دعا دحلا 20 طيح ىد لي ولا اذهنا



 كوم لاق ربح 0 ل لاق ىلا 1 0 ىنادح لاق 0 كلملا دع تب 3 5/1 نومه. ْ 7

 (مه)

 ير ,ادلا 0 هقوإإ

 1 نيحأ سانا 2 ض <« رالا طخ ىدلالاسلا ] ١١
 كله: وأ ةلبغ تفوح نا 7*7 ضفحلان«ليوطلا انه أ

 ًاضيأ يسرادلا لوي هر
 «© وص ١

 لقثلا ةنّوم' كاقك اموي © هب تالحب ادا لب راكلا ١

 #* هب تال> اذا ليوطلا نبا # ىوربو

 لهس لزيمو ءائفلا بحر * فنك يفوةعديف تال>و م

 1 اا ىلا نبا نع ر رص ردا نمو بتاكلا دابع نبا ءانغ

 هيلعت ىدعإ باق دقو 1 دق خيش اذاف مار ا دحسملا يف 0 لوش يديهملا نب مهاربا 0

 هم 0 ع اغا ضعبلتاقف دئاف يوم 5 أ ده يل ليقف هنع تلا يبدي ماقو ا ىلع

 : كل 0 هل لق م الخا تاقف هل 4 الا دك لا لخد اذا كح نظيام لاقو هيلع لِقأف هيصخ

 ا يم هللا 0 كالوم 3 0 كيعس 1 هل لاَقف هل كلذ لاَقف ينغلبأ ا

 0 تنأ يأ هللاوال لاقو يدب نيب س ا ماقو دئاف كوه 7 انأ لاق تا

 توصلا اذه نع ينرخأ كيلعال 3

 سمر مل ةوثكب ىلتقو * ادك ىلتق عماد#لا ضافا

 لاق هعمست ىقح حربت ال ةينبلا هذه برو لاق هينغت ىت> حربت ال ةينيلا هذه برو تلق ىلوه لاقأ]

 5 قدح هينغلو يرخ آلا ىلع اهف رب عرذب لعجو يرخالا بقعي ذخاو هيلعن ىدحإ باق مث 0-7

 2 نأ ناو ا ) يديلل نب مهارب -- نأ هتدحأو ريح نبا (لاق ) هنم هال هيلع

 ندع لاك يدلل نب مهاربا قحسا وبا ينثدح لاق مهار ١. نب فسوب انتدح لاق ىتالدصلا

 ىلومد.ءس أب انأ نا زاحأل ا ل اا نكد انئءاع مدق ن 4 0 ناآكو ىدمملا تنب ةسايعلا بحاصيفدملا هد ل

 هل لاف كعس يال اك ناكو رغوح ينال ةئيدملا يذاق ىعم. "|| لاَ 4 كر دلي سلاح رضصح دئاؤ

 لئاقتلا تنأ دحساابأ ان ىلا لآ علا 9

 ان الو:ىلع ال انه تل الا 4 ايضق ال تلق 2 8ع
 نر كلذ ُُق هن داهش ا تك دم در ٌولْوا نو احامدأ «.عدأل يفاو كيا روعل يأ كاف

 نا رمت نب ىلعةنيدملا لها 1 اف ادبا هدنع دهشل اكوا فاد>و ايضخم هبا نم ديعس وبا ماقو

 تيك عالنت قحرلا اذهدرعن انك تكلل ل و ءاوتلل انقوقح تضرع اولاقو هيداهش هدر

 هحوو هيدا+,ُم در ىلع كلذ دعب نارمع ن أ مدقق هليدعتو هعدقتو هب ةقثلا نم كلبق ةاضقلاو هيلع

 هسا روصح> ىلع ردشإ ال هنأ كتذاو متناق ب هيد ا ىضقيل هسا 2 0 هلا رودد> هلأس هيلا

 ) ١١ -الاغاني  عب (



 عملا

 كنعد يبأ .ةداهش هدنع ا ىعدا | اذا كلذ كعل ا 2 0 ناكف كاف د < رق نأ هّمْزل نبع

 د ناكو هربذعف 4ب '”دعشل ع هلأسو ةئم مدس ره 0 ند 20 و هل زم لأ هيلا راد

 ناكف يذملا هي ةناغ دشن نيقاسلا قيد جيمدتلا ريغص ةزيدملا 0 اعبلا مظع مالا ريتك نارمح

 لاش لحر انأو اديدشالب در ةيرضأو 2 رس تقط دقل توصلا ادع ىلا دَقل لودي م 0 5

 ل 1 2 لاق ناركلا اسدخ لاق ىمع ( لل عا هواش عمسأل ديعس نا ىلا ىدديش
 0000000 0 لك ضاق تمنع نب تادع ني بلطملا ناك لاق يدع نب مئه نع

 لوقت يذلا تسلا ىلطملا هل لاقف ةداهشب دئاف ىلوم ديعس

 ال الو ىلع ال اذع تيل الآ  اهتيضق املتلق ًاعبس تفطدقل
 لوقأ يذلا هللاو |نأ كايعس ا هل لاقف ا ةداوش كلل تانقال

 لكايطا طباسلا اهقست ليدانق * احدلا يف نيبطنخلا هوجو ناك ظ
 راسملاو ليالا يف هب فاوطال ائمد» مدظلا يف تيبلا لوح لبد الإ كتءلعام كنا يطخملا لاقف
 هر ا لق و

 تدنيس وح

 سمر ّ ا 1 23 51 ىلك 0 ضافأ

 سرطلب ىن 0 37 تاون نيو نحيي ا ربو

 - سعتم نهز نم بئاوت د م ها يم وق كئاوأ

 سلخ اق نيرلااوساح ناو د ناك ما اونيز وك اذا

 سطعلاب مرلا اوقصلا مهو * ناءزلا بيرل ينوعرضأ مه
 ةدر 2م 0 راخخا. هلو قىدع ابا ينكيو 58 ب هللا ديع هس ىل.علل ر مثلا براقت 0 ند هدومع

 |: سحتلاا رج يف ةنانم لان يناثلا لق ا نم هنحلو دئافىلوم كيهرش ينال ءانغلاو هللا ءاش ا اهعضوم يف

 اظوأ ىلليعلا ةديصقو

 نضنالا عجضملا نعىروشلا * تا 1 ةماما لوش

 00 الا قرحلاو راكب نب رييزلا انتدح لاق ءالسلا 2 0 كاك نم( تحل )
 رمح نب هللا دنع ءاح لاق يدعسلا شانع نب ناماس نع ب زل! َنَع ىلإ اا دمت نب ةريغملا نع درملا

 ا ورد ءادنإو ةمأ يتب مايأ رخآ تقع كلذو ساشلا يتب ديرطوهو ةقيوس لا ىبا
 امش نسح نب هللا دنع هدشنساف ةقيوسإ ناسح نب نسحلا ا 0 هللا دبع دصقف اعلا ى /| يف

 هارد ءدقناف كموق هب تيثرام ًاثبش يدعنت نأ ديرأ هلكاقف .هدشنأف رمش نه



 وا

 سمنلا نيعالا ةمم ىدل #* يمحض» ىلع ىهون ةلكو

 ىساس الف كانا .نورع * مومطأ تلقف كا عام ىأ

 سخام_ رش يف لذلا نم # هك كابأ نوع
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5 

 0 ا م _

١ 
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 ىلهأ نم ؟التقىزأ لعاوفلا ىنباي لاقف ةف مهياع ساما وبأ لبقأ مثديعااهّللاو اناتق لاقف هج يلاناكو
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 ءاخر يفاعم اوناك كلذك #* اع. اولوتق اعم ا
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 يملسالالاقف هل نذأف هل نذنا هللاتف لا ك1 نا ىذا نا هلك لاسام,ىلا هللا كحاضا

 7 ]|| ىدنع اهريغ ناكول هللاوو ركذ يتلا ةاشلا هلت يذف شيرق نم لجر لاقفوه نه هتلأسف ينئا

 ظ ةحرابلا ك فيض ناك نم اولاقف ل يدنعنم ادغمث شيرق نه هنأرك ذ نيح هل هتحيذل

 0 2 يماس الا اذه تفيضتو 2 ا يد نأ ا تجرد يناةمرهنب

 يعدهنأ ىلع ةيناثلا ىنفاض مث اهنيعد هنكلو شيرق و ن.وهام هللاوال اولاقف شيرق نه لحر تلق

 م



0 

 أ |ولاقف ىلا ىلع ادعو دنع ع نا ارت يعد تاتورمتو نيلب هت شي رو 0
 ايف يعد وهام هللأو 8 ,5 ف يعد هنأ ١ ممعز ىذلا ندا 5 ةح رابلا كفيض ناك نم

 1 يدنع ناكوا هللاوو أن ءاضانل هَ ىف ةنلالا يناس م شي رق اعل يمد ةنكلو ل أ

 لاق ءالعلا يبأ نب يعرملا « ينربخأ ) ه..انكحضو لادرع كدضو ةمره نبا لرطتلف لقا 0
 أ دق هللاو ةدا .م نبأ لام ةمره نبأ ةد' م نئا ١ لاق ن ردم ل لفون ينثدح كاقبريجزلا ىف ندحا]

 أ هللاو نسب ة ضاق لاقف ائاق كلذ سالا لْكف دقو يحاهن نأ 00 افلا نأ سا ا

 كر ينأأ هلل ا نب ا هل لاق مث اداج هنظب وهو هك هيلا توعدام 3

 موشمل ادنلا رطل زر اذا يأ ىأو اناوست ف
 موس فلا اموي ينوام اذا # لقاثم نانعلا نالل يفاو 2

 مقعيهوسأر |ىغإ+ تبسي + تدع يا نالاجو ن رو 0

 ( نري ) احزامالا :تلقام كلذ نم ملأ تنأ كلمأ كتلكم ءارج كدسنع لهو دام نإ 10
 دنعةدايم نباو ةمره نبا عمتجا نارمعنب زيزعلا دبع لاق لاق ليم.سا نب دمحم اننادح لاق عبكو 3
 (لاقو) 0 5 كاقلا نا تحا تنك دق ةمىه نبال ةدايم نبا لاقف ديلولا نع عمي 1

 يرافغلا ةيلسو اد :ةدح لاق ىلفوتلا ناماس نب د نب ىلع انتدح كلا دنع ندع نوره +

 ناكو_ هوم ن ١ فاسوبا دقو 3 ناكو ةئيدملا 0 ند ةعامج ىف ىدمهملا ىلع تدفو لاق هنأ نع 1

 ا و بحس ىه لق نكد ىلع 8 ايما 3 هم صه نبأ ا ناكو لفوت ف ند مب ثاه يف لاحر ّق 3

 ناكدلالا.> اذاو أوف عدق اوناكو ناطاساا ءاربك و ءا رزول | ىتلات 7 دقو يديللا ر 6 ف فقس 2

 0201 الا
 لقأف اقوفح رياطتو هناك هن رد ذا لقأف دربلا ديدٌّس تش 6 قف 4ع 2 فطان هناك ناد لحر

 نم هي كذا كاكا سو هياع هللا ىلص هللا لوسرمع نبااي فويل لاقف ائيلع ةمره نبا

 أفيف 3-1 اهرد هع .طعأف 0 0 يك هلاك تل لاق مهرادلا ل حا يندهع ى 2 هل لاو كملع املا اذه
1 

9 

 نع خل ا وما ل ع نا
 انعا دا كدحضاو 5 دلو هدد>- و هغضع لفاق ها ينطانلل قبط خلع افطان هب ىرع

 3 / أ كاللتاق كالا الم 4 را تابقأ مث دواد ن ب وةعب وأ. هللا ديب ا نيريزولا دخأ ل

 | دحام هللا وذ لاق 0 0 انيدنأ ند ال نوريف هءاكأو اذه ا انياع مجهم

 ا كدعق 2 لاق كيدي نيد هعضف هللا ل وسر ( 0 نباآأب ل ةيلبلا لاشو هبا ىلع وتدل ىلوا

 | نك ماع ءانعدا ىعدالا اذهب لتيال هنا تملع. دق لاف لاق رار رد نأ ,ااب تنأف لاق هللا

 و 300 0 1 1

 ني ا

 ع
1 

0 
2-6 

 ا ةحاقالا ةهاس 7 0 صاش كولا 4 ىتاتو هلع هدب ّق قرطلا د هما

 5 مره َنِب | قاكلاق ساطن نبذ قدما ان كح لاق -- ةفاذحوب أ نثدح نوره ( لاقو ( اع. موقلا

 | دل تناك منغ ىلا ةلادبع ماقف هل ًاكدم هدقنأف ةلايلانوهو نسح نب هللا دبع يتأف ذيبتابار تشم
 ا تصدقت 3 ةدحاو ا 00 ناافاق لاق: تش ا لاف نيّتق رو 0-5 اع ةحاسب يمرف

 ١ كلايعلقنا ةءىهنباي هل لاقف ريناندب ةنيدملاىلا هل ستكو ةيايا كلا يرخألا ىلع ةد>حاوب

 زو>و ةئيدملا 4 ههره نإ مدق مْ ل هياع هللا ىلص 2- نب اايلحفأ لاف اناامعم عم نونا فك



 0 ا 0 2

552 

 ىركلاوهل>و هعاتمدش دقوه انيق ةنيرص نم :لحرنف ىرتكاو يدخن هللا لا -- هلامع

 كحنولاقف هحولا م 2 طقس ذي هللاو ىدنع لا َّقك لاَقف هلقيدص ها ذا لمخنأ

 هعم ىْعُف اثيش نولع دز ال ةنالثث هاما لاقف بارسشلا نكم اه ءاعأ لاا دع لثم لع 00 امأ

 حرطف نا ا ينأ مث 6 رص 00 * يدم يتح برشإ لز, فذ ورظن, فوقو مهو
 همواتهنأ ما هءلعتاقأف انأن . 1لاقفدحا رعفر او 0 مك هتلداعو ل٠ +2 قد يف

 لاقوأم || هن ًارعفرفنابلالا هذه هياعتالء ولف كامدوكنيد ل ذييللا اذه كي ا تلاقوهلذعتو

 راه !فطانو ييرااءام: # .اندتعو ريعلا نيل ىنتمال
 مح لو ىدصالا ناك لاق دالخ نب يحب نب ايركز انتدح لاق عكو فاخ نب دمع (انربخأ )
 0 ىرذلا نك دو قاتكلا ليفطو ةذانم نباو. يعرضملا مكحو ةمره نباب ءارعشلا

 رغم تفاارشأل 0 ةمىه نإ ناك لاقل 61 نا كح كولا تاما هي كلل دبع 0

 لاقفذينلاب ةمره نبا يعدف ةئالث 0 00 1 كودسار أ نودع نأ أ ههنا

 0 الغال لاقف هرهظ : نع هاوار ةهرع نبا عزف اند دقن دقئادشار يبأ 52011 ىال مالع هل

 نب لذوح نبا ىلا ءاحولءفف ذيِش انتئاو هدنع هنهراف ةئدملا ناك ذان كن وح نبا ىلا هب

 حدقلا يففصن لاقف قحسأ نأ ا كوادر 1 ال كاسم د ل كلذ نم هدر :لكج دشار نك

 كر لس نب رع نيادح يدخ (نوزه لاق) كتطب ف فصنو
 ا 2 اال ىلع ىتدخ لاق يرعزلا ف وع نبا
 لاقف انمي مت ةمره نبا ناكو زيزملا دبع نب دم حدف هنع بجيتحاف عبو نبا عمحيدملاب هيلا ثعبو
 اقفل وشه ىأأ هديصق

 يكتشملا ديدش ينفعاذت ضيم ينفشو تيذح ذا كتوعديفلا :

 ىتارملا روعو يف حتاوحلا يود * تقر أو ةشيعملا يلط نعتسب>و

 2 راا مرك ايوءاخالا اذا * هتوصب فانآ دقفاخأ بجأف
 يذقلا كنعهوفصت مو ابوذ * انتم ةكع سيص تيفج دقلو

 يرستت مراكلاو كلثلا مغ« ل لمار اد

 00 باجمل جوش * اهتاضقو تحاحم ني_هرئال

 مل ةجاح لاق تق ةولا لالش و كلا دع انا كغ راما لاف راثلا بفنصن ناواس نب رفعج ىلا ب تكا

 ين>دم دق لاق ىه امو لاق كل 3

 ال نو لاف“ اتم ىد لع نمو لاق 2
 000 اذنخ نا نبدا لاقو * هلها قالا تاروو تايد كو نا دارت قا

 قازر 7 سم كا تايبآلا هد همه ب 3

 اق ةمره نبا ىلا رائد اتساملا تءاش لاق ا

 يف

 هذه ىنم عقت ال لاقف مهرد 51 ةرعشحا 0 ةعح ابأ همه 5 ا حدتمأ لاق ينئادملا 5 و

 دحاذه كحو لاَقف هب مرغم يئاف بارشلا ىل محق 2م را تور نا كاف ةرث 0 | 1 لاق |

 ةمىه ناب كانا نم ةئدملا يلاو ىلا ىتكف. م لاق نيئمؤملا ريمااي يل لتحا لاق هللا دودح نم



 اهل

 لاك نا ركشا هم رد صم اذا زاولللا لمحتف لاق نينامث ةمره نبا برضاو ةام .هنرضاف انا

 لاو ةنشان 2 3 ن”دح لاق زيزءاا درع نب دحأ ( ينريخأ ) ةثامإ نيناعلا يرتشي نم

 لاَ ةمزأ ةهوهأ أ ثم 0 لاق ةمره نبا ةيوار حمد نا اني لاق يرافغلا ةماس 3 ا

 ادعاوتكرو اهخاو لك رذ اي م مو كا هدم ىلا نيرا طق بهذأ راح موب ىف يل

 ىسمقلاتلاماملف هددت ءاناخ دق هدا ءاحطر ديز نب نسا روصق ىلاارص يدا رس مث

 اني ىلصف ماقأف 0 هل لاق 1 * ةلك انماكي ملو نذاف نذا ك1 وأ لاقف هصيق ىلع العتشم انيلع عجرخ

 اماق تاسأ ىو تنأ يباب 1 لاق كتحاح قحسا ا اني كن" ا لاقف ةمره نبا ىلع لبقأ مل

 لاق اماه لافف وفل اف عش هودعو نسخ نب ند ود مهارباو نسحو هللا دبع "5

 نرقيف .تء ىلا تانصلالس 8# !وعرقددل يلوح م هاه ون امأ

 ىسح نم 2 دئاوع الا # ه 11 نه مهم برس اق

 نهو ىغم امف نهو نه ىلع * هتيطغ نم الخف ةاظعأ دللا

 هذه بكرا مهاب هل ىلومل لاقف لاق رانيد ةنامو نو ىلع سرضع يبأ نبال لاق كتجاح لاق
 كن ا هل لاَقف هب ءاح يح رصعلا انيلص قا 0 سس رو يبأ نإ ينحف ةلغبلا

 نبا عب ميهاي لاق مث ءاحش هحاف لاق مأ لاق ةمره نا لع كقح كذ كاما يبأ نباي

 3 و ا اورو
 د هب ع رح ل ناد

 ةعرش نا 00 رانيد عبر راند لك ىلع هدزو [رايد نيسحو ةياع نيالا ٍسرضم يبأ

 || نب دمحم هقلف هدنع نم انف رصناف لاق رم ارانيدنيث الشب حبر نا لك اهواك ا ناسمح

 تنا هما رظب صام يا لاقف هتموهو هببال ىضغف رءشلا هغاب دقو ةلايسلاب نسح نب هللا دبع

 كل لوقأ يذلا ىنكلو هللاو ال لاقف * نهو ىضع امف نهو نه ىلع * لئاقلا
 نسل ا 2 ,قاوع وحر * تفاس ةمعل هلم 3 يذلاوال

 يناس الو يلوق هديمعل الدو دع هل تدع اه 0 تدنأ 2

 ندلا دوعلا عد تدهر دقو * الدتعم ما 0 يما

 ندحشطا هجوأ ي معت ماتقلا اذا # ةئحبم م 0 تريغ ام

 || لاق ةباع نب بوبأ ن 3 هبأ نع قدحسا نب دامح ينادش ( نوره لاق ) دلو مأ نسما م ١ لاق

 يريغ قسافلا دار 1 هللاو نس> نب هللا د.ع لاق دنز نب ندح ىف رءدلا اهدا نا لاق اا

 يلع بضغو هنع هعطقف اقزر ةمره نا ىلع ير هللا دبع ناكو معمار 0 0

 7 هفاخو هينتحاو هاضر نم سيف مهدرف هوملكي نادر كاض طو يجاف رذتعب ءانأف

 ناكملا كلذ ف 2 دحاال طش نا و را يف ةسرز ىلع هللا ديعو ةيشع ص 3 + هللا ءاشأم

 هيلع درفدهب أف ه هل قر هللا دبع 16 يملا عرسأو صغاصتو ذفاقتو لءاضت هللا دبع قر املق

 ياو تلا ياي لاتف ىودلا لعو لع نسا لغات نهو نه ىلع ر لا براشاي قسافاب لاقف
 كبح أامهللاو لاوو كلدعضف مط نسما نوراقو ناماهو نوعر و الا تدنع ام ريقلا اذه برو

 0 ةزاحا ىلع نب ىحي ( فرحا ) ةتيارج هيلعور' نأ صاق كتيذك ام هللاو لاق ايذاكألا

 ( عب ب قلاالا 15 )

 4 ميدل

 76077 4 ا



 لدرال رهدلا لا وط كاعد / * هل ءاودال 1 0 داعو

 لعولا ل ا اردرددلا اب الأ 23 قولا ةدوس لكل

 ليعا و مرصلل | اهاهأ امد مس 2 اذ راطو م ابعاونا داعو

 للعلاةموح اهدر دروال ماحو #3 مثدص ءرملا ءاسو دصو أودص

 ءاملا عقنتسم هدرلاو يناثلا برمشلا للعلاو هن رمح و هنرثك ءاملا ةموح

 لفل هللا روعل هدر ا 6 د2 ل أه وام اهادر هؤاحو

 لعدلا ع رصهدو هاعد ا »*# ههمسم ك_س اما مالا اعد

 لصدولاةعوالا لهالءادمرصلاو #* هل درمال 0 در اولواحو

 لمعلا اص ىلعا كاطعا هللاو # ةمركم لك ىلعا هللا كلحا

 لد ةداقس مار 3 00 هدعاوم 2 هدراوم لهس

 كلما دع ن.روسملا ناك لاق ةفيذح ينأ نع ىيداا توبا ونا ندعو: ( يلع نب ىد لاق )

 هيف ةمرهنإ لاَقف بتنلاو هلا ًاملاع اذه روس ناكو هم ره نبا رعش بيعل يموزذملا

 محالا نم اضارق لكني الكذ * يج نم كيل ن هزلأ ال كانإ

 ماو نادرقلا يذ ديقملا ىم 27 أعيش 8 ادد و ل قدي

 مذولاىوقهنم ترداهتحتسا ىلا #23 تا تيد و حا 1 اذا يفا

 مدقلا ىلع 0 ال لا قوط د هن 1 جاد وأ ى لله 2 تدقع

 ماكلا غئاص ياسا نكل ىأفك * هلت ىلا 1 ال ورعا نا

 3 وذو دان لعل وذ ذاهع © ظرف تيسمائذلا ميدالا نا

 7 لق) 00 لا دع نب دمع ىلإ اذهب ةم ره نبا رذتعا امنا لاق بمص“ نع ينيدملا بويأ وبأ

 || اوحم ةمره نبال ةديصق حاص نب صاع يندشن أ لإق اص نب ىلع نع ا 1 نريغاو )ئح

 || رش يف ةديصقلا هذه دخأ مو ام .م تاسالا هذه ع م فرح اييف س 0 6 ناسي رأ َن

 7 اطاو بايلا اذه ىلا ىذورءلاانيزر مدقت 000 نط 0 ةمرد 7

 1و ع لاوحالا هد ا <: لللملا سرا ؟يسمأ ةدولب مم 0و

 1 يمءصالا ةياور يف امدحوو 5 نيد او ةد.صقلا نا د فا نا ىح 1

 2| الا محي فرح اهق سيلو كلذ ىلا ةحاحال انهاه امتحن يار ىلا 08-0 | ناد 0

 1 0 يهو فاالاب ظذالا يف اهن 25 عا تم ءا تناأ ناكم مدت نم كا :كلا هياع حلطصا

 : هتباتك لع ناقكلا حاطصأ اماو فاالإ طظذالا يف قيتحالا يف وهو اذه وحنو 0 لثمو ءايلاب

 د ةديصقلاو ان اذ م ءايلا

 0000: لاخغاك لاوحالا هدر لطخ» * للطلا سراد لحةدوس مس أ ٍْ

 ينل

 نإ وجر عت هيدي راج لج



 )/ا٠٠١(

 مدالا 4بجالا قلا وحلا ىديا * الو نيقلاحخلا ىكياب طل الو

 تلا ةماوهت نيا قل كاف هما رع هللأ بسن" نب تعض نع بوبأ وبأ يتدخل يحي لاق )

 ْ كيوفا تك رك ا ةنيذأ نا للعلا بعصم نبأ اي

 تبانملا ضعبب تش مل كن اك هي ةصاصخ كيلع الث ل

 ترابا تام كلل اذاعصم الو © ردح نب بيعش بحصت مل كناك

 كل ورآ ل قلق تاشاف كردد ىورو ينلقأ قحسا !أ اي د تاقف لاق هللا دنع نب بعصم ينحل

 نعدللا دعان قدم رع ينيدملا بوي وبأ ينربخأو ( ىحي لاق ) كل" هنا.ءانع ىلاور ف كش

 نب مهار ١ نيليعر نم ّ االو حا طق ا 0 همره نبا لاق لاق نامع نب يعصم

 هتاف ةحاط نب مهارباامأ روعم نينا ورم ال مهارباو عيطم ن نب هللا دبع

 تقواذه مل لإ اقفودتنأ نأ تدلرأف, امطلا ٠ ند يش لكب تن 1 قدحسأ يب ةفامض اوئسحا لاَقف
 ع

 ا ضو كال 00 0 نا لاق ١ مم هع نأ لكولا | ام ا لاذ 4 هةعقر ل مالغلا 2 6 وعلا

 مالغو لاج أ ةعبر 0 0 ها اا 0 4 يل ا اموتاق ةمدقلا كتيطعأ تش ناو هب 3-3 5

 5 رائد ىتئام يناطعأف ةمي جلا ىنطعأف تلك 4 هي كلاع توقو كنوقو هيلا .جاتحم امو ةلظمو لاح

 هدم ناي نإ كك | ب ىلع شافع هلزنم ىف ةياف هللا نب معارإ

 اون اةلزنم ىف انقبام هللاو ال لاق مثىلحو ريناندو | كتاددإ نم ةرصو بايت نم ةمزرب ىلا جرد م

 مهارإ 60 لاقو اهرد الوارانرد الو ادد الو أ سعا هب ىراو ايون اللا

 يتوق موال مه دعب #* رذب م ا #

 نر نامزلا 0026 0 د تلاق تع 00 0

 0 ىنينعل م دك ةيمعلا ا ءراكلاو 0 اذ 0

 نقلا نيتك ةبس ارت 0 »# لاف مدقلا ىف ءانربخ دق

 * ىنبطع يذلل ال نيتسم * قح وه ىدذال تاق ام تلق

 نوظلاءوسدعو اهنم بد ةاادد كرا هد
 لوميم ىوقلا محم | ادب 4 _# ا نه كعزان امنع 0 تن

 افلع ند نأ د :ن دمك 1 يجحملا مهار 2 نب هللا دنع نع دامح انثدح ( نوره لوو )|

 .نارم نب دك فادش الأ قحسا ب نأ 002 ,ه نبأ هعمو يرهزلازب زءلا دبع نب دمحع ترم

 تاررم نبأ لع ففو يحالوسرقلو ا رأيفةسرعنبا لسوأف هوسيف هنا ١

 لم ىلع قرع نبا لق ةاف كادر اهريغيللا تدتحا نأ لاقو ام اع اع لب الا ةيلا دارك 9 هتلاسر هغانأف

 اذاع لاق ة 0 5 هن كف قى ةءادالو 4 سايفا ع ناهناف ىن 355 اا هل لاقفزبزءلا ديع نبا

 فر 0 أمف عفو ءعودس 5 رفح رفح ن . ةم ره نءالاقؤ 4م اليود وهلاق كر شح ينيطعت لاق

 ىَقهزلا هللا ديع 0 نو سه ىحتي ا انادح لاق رك ريب كا اند لاق ءالععلا ىنأ 0 0



 يا ا
 ها ل ل

 ل 5 1

 اتكاش

 يرد عم 655 لا قاد يورأ نم ناكو دمحم نبس امعلايف أيل 0 ل قيرز ينأ نانع

 كعتعام لوقاف هيلع دغيْنأ 0 ةمره نب ىلع نبامهارب | يلا قوش ناكو ة ةماعلاب هللا دبع نبا

 كف نرخ نباملا كلذب تك ا دانة ولا نم يي نا فاح كوقف هلا تكتنا
 كمنعام هل تاقف حبر نبا هتيوارهعمو ىلع لزيف هيل صخشف باغ مْ هن تانكالا 0 0

 باتكَلا نمهعنم يذلا لاق كيلا هبت بتك امىلع كمودق ىلع صرحا نم وهو ريمالا ىلع مودقلا ن
 ةمره ا نك 1 0 نين سلحو كلذب رسق همودش هن ريخاف رمل ىلع تاخدف 1

 بكل وطحبر نبان اناكو صكرأ يمد اريصقةمره نبا ناكو حير 0 هتيوار هعمو هيلع لخ دف

 ع لاقف كياع هف تين أردش تلق دق ينا هللا كا هل لاق 3 ”يرسلا ىلع ملسف بانثلا

 اطوأ 0 نبا هدشناف ساحف دشني اذه 1

 دويع نود نم هلئاس يك # دوم أ ليعبر ىلع احوع

 دومعف ءاد ىنشي كلذ لعل * اهرازملا طشذا دوم ما نع

 000 كاد ز ايلا محا < تفقو دقو ريوق دعب احرعف
 0001| كااوج رثق < ةلرم لالطأ تجر اف ًائش

 3 ْ 0 يرسسلا حدي انف لاق مث

 #* هقفدن الول ىذلا ىرسلا كاذ

 دوه.عمريخ دمعي كفر عسسل # ايدتحهللادنع نبا كدمتعي نم

 0 وكلايرذنيمعظملاو * مهبثاغتسملاةافشلاةاسالا نبااي

 دوقلا امتاياغ ىلا دابجلا قيس * مههوقتاريخلا ىلا نيقباسلاو

 ديدارقلا سورال ةكم ءاحطي * مكتينمءاحطبلاحطتلسم نبا تنأ

 دوأوا مكنم دلاو اهزاح دق * اهتودنو امدق اهباقس مل
 درب ىوصلار فق ةمعهم ز 0 * صاقانب فتم كؤاحرال ول

 دول فلح تا فرعلاب

 ديضانم مهد ىف انت اوك # ًاضرتعم حال ضيموىناعدن 25

 اهوأ أمف هحدم ةديصق اضنأ هك و

 0000 0 الا ءامو تعقو ا هلها .لم_ ل2 رفق للط فا

 آ00 1ك5 طخ يون لس + تاندقوا هاف ىهلس:رغ لئانق
 لهآ لمح دق ل.# ا او>- * قطان ا

 .هللاط لامش نم لويذ هتفع * هبل نإام ن والا طق ئىقزو

 ىرسلا حد اه أمف لاق مل 3

 هلباق قدح ثراه اذا ا * ىدنلايذربلالصاولاىرسالل قف

 هلقايص هتصاخأ بضع زتها 6 * ىدنلل زتمب تالعلا ىلع داوج

 هلطابو مهنع لظلا حازو اوشاعف *« هلدع ةمايلا لع نع رظلا ىف
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 هلئاوغ كام لدع“ةزاس * ةدشوفوددقا | 10-
 هلئاق كن عوبلا اذه ٍلعيو * هندخ كنافورعلالع دقو
 هلك ١ لباب شاع و > ضرال ا نم#اهريغو رح> ضرااي> اهللاكب

 هلئابو كيدلىبرقلا اذ عفنتو * ةلهأ كنا دلل يجر تنااو ري

 هحدمي اهفلوشب * يثكلابلولطلا ى اجوع * هلوقدب هحدم امانا هدنلا)
 8 ترط دا دح امل * ه1 يماس كنع عد

 كَ ملكا ار * هدمحب قو رعلا يف دم ضحم

 ىهدلاك ناسا ءاتضولاو * اغا ذل بهاولا
 50 رح سانا قد او# امرك ه دش ادهتو 152 0

 كنت لاق كتجاحام قدس ابألي كب ابح سم ةمره نئال ئرسلا لاق حسو نبا حرت النا | |
 الا ًاقيدص الو هتنحر الإ الاه يل تكرام لاق كاد ات مت ناو انك 2 كول ًادعأا .

 كئرد امو ىرسلا هل.لاقف الام ه- 1 0 هل ناك تح قادر نبا ىل لوعلا 2 511

 هلت اقف تقتشا دق ىل لاق مت 1 انأ ماقأف اف لاق كنع زعو لد> هللا اهاضق دق لاق را 2- لاق

 ام لوش ىلا هديصق لاقف هيف قوشت ا وعسل

 جاتبم باقلايفاع ةباصتحاه * جاده نبا لل أ يف ةماجأ
 0 ريغ 88 راشعلا هنم # تءضو دق ثنغلا نأ ربخلا مأ

 جاح وافنزح نم ف راعالا ىلا * للم نءش رتل اود

 جاتيدو تضع يدسنماشارط 2# ةننلاو شر ار
 يرسلا حدب اهيف لوق» هرعش نم ةراتخم ةلبوط و

 ينابلكناسح الا ركاذلا حدالاام < هحدم| فود نا ا
 يحار>او يذاشا هانا تساف * ينذقنا هللا دعب وه يذلا كاذ

 جارساو ماجلاب هيلا جاه * عزف هجاهام اذا رححم ثيا

 جاح>و رامعل تابحاصم * احدم فطصاام كنويحال

 جالو كلملا بابل عورق ىلا * فال نمو رينم ةعيئضلايدسا

 جاتحي ع ىعيد قرض ادع * تفلستف ماوقالايف كال دب نا

 ةنامو هلهأ اهب ضرعي رايد ةنامو اهب نوح رايد ةنامو هيد ءاسست فار 0 20
 قدزرفلا لاق ةيدهلا ةضارعلاو ةيده اهب مهىدوي يأ هلهأ اهب ضرعب هلوق هلهأ ىلع مدق اذا راند
 تكلملا دع ماشه وحم

 تام 0 ةمار ةندملا مول 0 انتض سعينا كتئضارىع 0

 نا ل ل ا ا ا ليل ا م ل دا اطل
 نبدمحج ل ا فرحا لاق نوم.م نب لفون ىنثدح لاق ريد رز لا اندع لاق رطل(

 ةمره نبا لاق لاق ةمره نب ىلع



 ا سلا دا يروا 0 لاو لا سا 05102005
 انا ا ل ا

 كاسل

 ال احا اف < مح لك مالا امهمو
 هعاقلاةئسلاو نيدلا رد 2 اك اح رمت

 000 | | | هل لاقف همأ رظب ضع نم لاقف اهلئاق يا اك ديس
 .ةيطحق نبا هدخااب 31 نم ريخ همأ رظب ءرملا ضب 0 لأ 0 10 ار ىلب لاق

 ىلا ةيرش نا واج لآق يدعملا كردم نب رفعج انثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرحلا (! ار

 مط ايدل ناكف هيلا ةفدق لا ؟ ناتيبظ امهم نانو هل ةحوز هعم طا قود نك لحر

 مه ريخ اف لام مممنورخا موف ءاحو للا كالذ فخ يح هب ع ةمره نا ماقاف ايارشو اماوط

 : هيف سانا 5 ترد اماقحسا ايأاي لاَقؤ هيشابأ حاف 9 عل نا اوهركو هولةئتساف ةمره نبا ناكع

 امو لاق هيف سانلا أل عزف الا ق>حسا ابا يا لاقف 0 00 ءاح 2 امهافاغتف ةضورلاب لزاز

 يلهو 4. قفاه يد دقو. لام هنئعم نانا نالا ا ءاح دق لاق ةذورلاب لزاز لاق هيف مه

 00000000 ل 21و هللا شار نم ةضورب لزازرأ يحارخاو هلاخدا ثدرأف هيلع
 دهم نب نوره ريبزأ| نع ربخلا اذه:يورو هدنع نم جرخو هيلا تدعال هللاو كيتتبا ىلع لاجرلا

 م مهتساف تلحيم دق يبا لاقف نسح نب هللادبع ىلاف مهدنع نم عر . ملاق هي هيف دازف تايزلا

 ةلزماو هن عمسف ق1 كو طقسا اذا لاق خالل ا ا كاطع كالذي ىل ةحاحال لاق

 تح 2-51 امقم كزي و 006 تفك هقفساع كتئح دق لاقو ل احرلا ل داعو 0 را 1

 دنع 0 0 ينئدح لاق زيزعلا دبع نب هللأ دنع نا نمح لا دنع ينأدحو ربي زلا لاق تدش

 ةلايسلاب تحبصأف ةيلاخغا ماوعالا نمماع يف جملا ايفاو لاق فوع نينمحرلا دبع نيرمع نب زيزعلا
 هيلع للعدل هل ا را ل ا ىلع 0 ا اما همله نب ىلع نب 0 | اذاف ل ا ار ل ل ل لا هاو ا كال ل ل كل ا ا د1” علل ا مظلل طلع عك ظن

 ع ع هناف لاق قدساا اايأاب ت تلسفاعرو 1 لاق فرظ" ا صضعبب 2 هللا ديع اني لاَقؤ

 نيعلاظ هل 0 لَو 0 كل 0 نيك 0 7 كديع 3 ليعمسأو ل ع 0 0 هاا كيم انهه

 لأ طك نا تدر ىل لاقو هلج مح علظإ قر هد تح تجر بجأ نأ ىننأ اهل اذ

 00 عرفف ا ماك ىلا ناعلاظلا تا ريصإو اهملع ىضمأل انبه ل 21 ىلعل قمع نيا

 برقلاو تحرلا يف تاقف انلامح اننا تح انوه نودميقم اناف كدهجي هئاتساو افلع انلرتشاو كراد

 ىلا تلخ دو هتلزناف هنم 6 ىدنع فاع دؤع تو 3 نا قلاط هتحوزو 4 0 راذلاو

 هب تّشعاو هرذاف 4م ةعساأالا كلذ ربغالو ةفرطالو ءادجالو ل لَم 0 هيف ترها فورا

 ىمواسإ هللا دبعنب لموت د .عىع فقو ذا ف قدس ف رودأنأ اق لاق 6 ناك جاحد معه هيلا

 تح رخو هروهظل هح رطف هب بهذو مهأرد ةرشعب 1 و اك ىل فاع 0

 هالوم ا املف ترد ن 5 و هللا كديع ب كا اذاذ 0 3 د.علا ا حاورلا كنع

 هدنع تردغتف قساح نى ةماكلا نأ ديعلا ه.اعاف كل ةحاح ن ه له ل يبحرو ينامح

 ريناد ةسمج نا تدعبف دايع تل ةمطاق هنحوز ه4عم كاك رأ راع هاد 0 مهرد ل اك ناكم ىلرعأ مث

 ماقاف لاق أهنق ضوع نار نبا ل تاقؤ نار ىلع امقرفف رين ان دلاب تدحرذو او>ارو 1 ظ
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 هل امالغ ماك ذا هن يرداالام ْن 37 6 وه ايف ع يي لمئاق هال ءانأو انا ىدنع

 تدرأام يف و قيقا هللاو دق يدنع كد وعل عم هماهف ا لع ردقأام لاقف ىلعلسقأف مهي يلف "يشب

 انت تاقف انش يلا لعف له ىناأسف ناسسن ا ىبةل زادلا باب ىلع تنك اذا ىح لاق يذلا, امخه تمقف

 تح هللا د دع اني هللاو يحتم ارق ا: علطو لاق 0 تحيرو ىلام كما ذأ يع تاو

 تلقف اهرد راطغام) 0 ينبرضل همارحاالول نأ معزو يل ىتبأ ام |
 نيدالو يحرب 57 مل *# ا 1 تفيض .. "لع ناعيا نءأ

 نوطاو ءادقالا 2 تضغأ يارب يع يدنع ماقا

 نبع ن3 يف ه- 55 تو * ةلكشم ريغ ريثع تلا ةفاسم

 نيقرحنبا تنيسأولالكلاتاذ تيصن نا جل! تاوف ىلايث تسل

 نيكاسملا نافيضل كاذ تايه .# مرك نم كيف امع سانلا ثدحن
 نوراق ءال_.ثا نم ناما- ا #

 د

2 

دلاناس>الايوذ لءفن وزي
 نو

 8 و وات ك 0 تكلا

 اوفا ةل غلا نار نا نت
 نونم ريمغ العفو البحصا ايار + هل نأ لعمساك نوكح آلا

 نيقاطتلا تاذ 8 نم تايه < كاك ملأ ايف هس 21

 هللا كعفر دق لاق نيدي ندا هلوقل قحسا اا كنيعت نحر ءاطع نب دم هل لاف اه دش اة

 ىلهنوكسمي ةلكلا ءارطا ةحياطو.ةريزتح نب هللا دعمه السرالا تدرأم هدرا سد 0

 1 هلوق ىلا هداشنا يف غابامو لاق هيعاوجو هرصاوذ هب عج -وأف ساط وكدكلاو
 هاا نم نعا مل يفا مكيلاو ىلاعت هللا ىلا ارذع لاقف ىلع ليقا * اوفاس هل ءايآ نارمع نبا لثم *

 ب رض يت> 0 2 اندنع ناكو د نب رفح نب ليهوسا هيلا" لزنو لاق هللا ديبع نب ةحلط

 دقت لوسر ءاحو 0 اناخدف لاق ىعداي ةحاط نب دمت ناماس ابا هلابآ نم تينءف هل لاقو هشأ

 هوعدي ةمره نبا ىلا هنع هللا ىغر قيدصلا ركب يبانب ا هللا ديبع نب ةحاط نبا
 ادنأ هللودال نا تا يت> ىذراال هللاو ناماسابا كئاجم نه ىنغاب يذلاام هل لاقف هيلا بهذف

 ةماركلاو ىلا لعفا لاق هحادعو كلا لزم لك عجر اذا هاضرتف هاقلت ىت>و اريخالا

 نيثال“ ءانسعاو امهف ناعالا هيلع داق لاق عن لاق ريالا هل ضرءتال رفعج نب ىليمسأو لاق

 نارعن دع د 5 نبا عفدناو لاق اهاثم زيزملا دبعزب دم هاطعاو اراثيد

 هلطاوب غايل اوكزت اف ياتو * ةقدسص صاخي لوقلانا رث 1

 هلك ابشن“ نم 1 0 اق #١ هض ع مذلا عب ريما سما تكد

 هلذاف نارمتنااالا فرشالو #* ةراما ىذ ىف نم زاحمحلاب اف

 هلذاوع ماقلا ليل هب ىتتتو #* هيب ةحاس مذلا روطيال يتف

 2 يبا ن . هللادنع انثدح لاق هيوزهنب مساقلا ندع اندح ! ىلع نب 0 ) 9 (

 مهاربا حمم لاق يروساارفء>نب هللاه,عنبركب وبا انثد> لاق يرهزلا رمتنب دمحا انثدح لاق
 مدس سلا



 3 .عرفلا ن٠ هنءاحدق ةلغ 0 هلريع هيءاحدقو ها هافلاف يحاطلا نارهع نب دمحم ةمره نا

 ٍ هدنعرضاحانأو ك كيدا عازب زعااد.ع نب ناردع تبانانأ نا هللاو معا هدنعناك ىل>رهل لاةفريخ وأ

 3 را ) هيلاديةفراطةلاهيلا اودوقهناسالىئذ رعنا تبانونا درااع الاقفهذه كري» هريخاو

 5 ةقدص نم رع يبا ءاح لاق مساقلانب رمع نب زيزعلا ديعنع ده نب ى < ىندح لاقرب زلا انثد> لاق

 || لمعت نا فاخايفاالوا قحسا !بايلاق رّقلا اذهنم ينطعا كب هللا عتمالاقف ةمره نبا هءاجف ردع
 || كلذ دعب هيقلف هاطعاف هفاخن لاق ينيطعتال اذس هنم للحعأ يلا تماع اذاف لاق كتطعال اذس هنم

 9 : رييزاا انربخأ لاق يمرملا ( 0 2 0 ع هقدص نم ء يح 3 نس 2 ايدلا يفام هل لاف

 لاف هادشن 5 نباو ةمره نبا هان ف ةدللرر دف لاك د كلل ٠ دبع ىنثدح لاق

  قحسا نب دامح ىنثدحلاق ةزاحإ ىلع نب ىحي ارحل راجل يبرعلاو اهرعشا يشرقلا رير

 ْ هللا دبع نب ىلطملا مكمل أ حدمي لاق ةمرج نبا نأ دمم نب هللا دنع ىنثدح لاق 0 38

 ظ يح أح 0 )00000 2 سك تاندالا تءارب اك

 ظ 4 نوفطملاونوفططملا # * اوعباتن دق ةعيس كوله لياس

 ريبزلا لاقو ةثيع اهقلي 0155و م لاق اذه لثع نسلا ثيدح امالغ حدمتأ اولاقو هومالف

 لاققف ةئيع اهمقاي ناك

 مكمل اوبأاهالخ ىرا ويلا نيب #* ةلطاعىهو انف ةئييع تناك

 1 ! : 0 ني انكو ململا ناك # هل لاقملان> ىلعاناحل نذ

 5-3 ةمره نبا ل كاق نوم نإ لق و نع ىرسزلا نع هنأ 1 ءقدحسا نب دا“ يف :”دحو يل لاق

 001 لي 11 6 هب هلا عفا ةلاع ضع هنف 0 اك نلعلا نإ ررعلا دع ىلا

 - ]|| بلطملانب كح ا هيلع ى وب ناكامىلع يوقنامةللاو انا لاقف كاذدعب ل ًائيش هنم بلطي ثعب مل
 00037 ]| ىؤول نت ضاع 8 أ سعا ىلا بطشن ةلادرق رم دلو نم ةآسعا ىلا - طخ دق زيزعلا دبع ناكو

 4 20 هوحوزف |

 ظ ادا لح ىلا بك نم تل اول م1 م كود نك أ نع

 رباقملا ع لزه مف كزاحأ * اماو م2“ نع 00 يفو :

 ْ 000 ال رد ثتدلح  نانارع < تمدق ام لطت ناحيلا انآ "* اضياهفلاقو
 0 اظاوربا ” لامعا . فالخ *  ماركلا 3 تفلاخ تامهف

 لاق ساكو ا ينأدح لاق يعوسأا د وبأ يف ن”دح لاق دمت نب ةريغم ل دمحم نب نوره لاقو

 اهعم يخو اهلا أمهعفدق ىالعنالا مام أو لاَقف 0 ىنطعا هل تلاقف 0 ةمره نبا جوزت
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 ل ءأ ْغ تأ االا هذه يفو كلذ لعش ال برعلاو رع مهمانب ٍِ
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 امف لوش ىلا هيديصق هدشنأ ١ عمسأف

 | 250 1 وأ كك ءانش 7 قاع ف وطت ول كلهأ رضاه
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 راسن ندا ليعمسا كوفي قاوسلا ناز لحر د لاق ةديبع ينأ ن ع متاح ولأ اسال ل

 امل ذ ملا 5 كيب ءانقب # قشاع فوطتول كلهأ رضام
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 8 جالعاو كنش هم حد 58 درصق كش ىاباو رش ” ىلعأ كي 0 ضاعاب هل لاقو مم امه بضخ لاق

 ةغباس يذاملا 52 يف 8

 ظ2ظ001001

 هافنو رمش, وهو هحارذاب ا 3 جرم هدفنا تذأك - ةكاربلا ىف هوطغف ءاملا ىف وع كموق

 ناكف 3و رذفلاو مدلل ةيدصعلاب يلم ناكو لاق 01 ىلا ا ةفاصرلا نع جرخأف هتقو نم

 نبا لاق لاق ةمئخ بأ ن دخلا ىندح لاق ع( يرخا) ًادورطم امور 00 لاَودل

 لسوتف فءضو دقو ديزي هدرا لبا دقو راسا نب لعدسا نأ ناظقيلاو أ ىندحو 0 :ل|

 هلودبهحدمو رمغلا هلا
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 قادس صورا حت هن ان ا : 001- 52000
 0 ا

 صاخم ءاد باقلل 1 يفو * رد>اشتم يوطافىمءاس كنان

 صاقملا عيلخلا ل اك حو * اهركذب ايان باقلاءاهوكنأت
 تالا انوع اة ره نس الا ةقافح ا 00

 ديزي نب رمغلا حدع امف لو 0

 رخاف رمغلا ىلع موي نرذشي الف :# الملاو مراكملا سانلا ددع اذا

 صاغسانلا يف وهو الا رهغلاىلع * دحاو رهدلا ىلع موب نم رم ام

 زواسالا يردك 0 6 ةباهم» ودس نيح اعوشد مهارت

2 

 سها حال اذا ردي ادنام انآ * هننح ناكش اذ
 رفاو ضرعلاو لاملا ناهاو هل #* ةنح لا_لاف لاملا هطرع قو

 رصانو نع نيدلل هفيس يفو # ةرانمع .نيدتحما هبس يفو

 صضاعو برج و ىصاغلا نأ هونل>## بلاغ ني يروا
 رااوتم مكلم لدتا قالا + 0 لق د ةدسمحو

 ريشاعملا تاهركملاف تقتسا| اذا *# ةياغا نك ىف نوداشس 0
 رواذحلا حاطلابتدفا تح ىلا © 0 نوجملا نيب نمريخ مه
 ماعلا مانألا نيب تقرف دقو * ىدملا ىلعمامالا اذهاومبح مهو

 0 (ينربخأ) مهرد فال 1 ديلولا ها نمدل رخو مهرد فال ةثالث رمغلا هاطعاف لاق

 لخد ا لبق هنافو تناكو راسب ن , دم تام امل لاق بعصم نع ةمثخ أن .نا انثدح لاق

 هسرب ع َّ ا ةافوو هتدصع هتذحو هدنع نك ةوسع نب ماشه ىلع ليعمسا

 ركب انأ ىعانلا شن انل*#* يررص تاور

 كرد هتهحول ىضُم

 0 م ع تريغو

١ 

 رمم دحام لئامشلا ولح

 ردقلا نم هل 2 ردق

 قدصلا ةرارحو ىفلا ذا

 ؟ 3اس. ورع

 د

 نا

3 

 ند

23 

 ر «. هل لورق روان فدل
 ريغ او> تاذ رعق ىف * هب لاحرلا ىدبا توه ال

 رسال اى قئامو> نسانلاىف * 4فالا ل د7

 ربقلا افش ىلع تومت يبمفن * تملظ امو هتقرفل تداك

 >الإ ةحدص نيشذالاب * هلىدهلا سي> نم رمعاو

 ب هللردب ناسا لع نك
 + الون وتلا ىنع ل تح

 د

--3 

 ردنلا و مكخلاب ءطل 7

 مااا



 ؛ير اهنوؤش ءاق يع
 مالا | هاه ف كافر

 تفرد دج 0 3

 2 1 يق

 د

 د

 رف ي أ[ تر ل د ةيغاشم يد مهخ عافدل

 د

 ١ قا 7 هزرحبف قمن ةرملا نود ىرضال اه د

 006 ١) ١) لوقلا ف ققرسأو تندحأ هل 0 0 01 را ءاجع ةرغ نكد كاف |
 كسلجح هب تهجاوام هللاو سكب لاقو ماشه هرج 0 5 ناك 8 تاداس نم للسحز يف ا

 لج ىلا درا لاقو عيدا لجرلا م انه نك وان فرصنا املف ًاريخ ها هارد ليعمسا ءركشفا |!

 هتيفالتيفأ الول انضا عأو 0 هتيرغأنأ ىلع خلا ىلا ل فرصف هلوق كلف عاش ْ

 هل دحأ+ و ك1 راعع دأ هلو هج ةذط ل0 1 ك1 ءار ده ليعمسا وخأ راسي نب دمم ناكو أ

 ةليوط ا لادلوف ان امف يني ةريثك مال كلر ا حا

 دا علا نيود + 32000 رادلا تنشغ

 ديبالا فلاس مدا #* اهريغو.يدعإ تفع

 لئاقلا وَ وضي|عاش مهاربادل لاقين را ل0 لييسالو ياشطا نع ليغ تيف ىداولا كمل ءاننلاا|
 00000 كفل كباو < هيطملا كتع لهل |ئذع
 ا ا رمد 8 ار اع يحسن تحبصاو

 . ناخأ تضقا اهرك ذب. ةلاطالا تدرك محلا اف رختش ةليوط يصو ْ

 مدلاب جرض كنم امر 0 ل 2 احا دك انك يريحل سك

 منممملا ياهلا 0 ةيشاك #* ةنعطب رمتساف بان عرض ير :

 ليقثلا نم هتقيرطو را اتخلا نحللا يف يلذها ءانغلاو يدعملا ةغبانلل رعشلا ليوطلا نم هضورع ١

 تاسآلا هذه يف هب 0 رئاس انهاه رك ذنو .قحسا نع رصننلا يرحم يف رثولا قالطاب لوالا |

 الثا ك0 راح ا ع ا هدعل يأن مم هتناص ىلا :هبدنو ةدصقلا هذ.»ه نم اهريغو

 يلذهلا 0 اوت

 00000 1 ان ردا رشياو ع : رشا تك انك رمل تلك
 مرسلا ىاعلا دربلا .ةيبشاكيب * .ةنعطن رمتساف بان عرض ىءر
 مثلا نامهلا بناح ىلا * يملسا ةيرورخلاب ىملس رادايأ

 2 2 لوح دلا نيب اطزام. + :ترك ذب مث نيدربلا هبتماقا

 مف نمب يعرب بعش ىلإ * يوالاىلابورغلانيب امكسمو

 1 م ضي ىغالاك 0 * ىحاش لاحرلا داطصت ياي



 قدا نع دولا ير فروا تراظإ كرا 0 خر نإأل لالا ل

 تلاثلا قأ شن ءالو قوحسا ن : ءرصتنيلا ىرخ#م يف رولا ىالطإالح فيةخ كلام اءمقو ساوبو

 ليقُ َلوالإو كلاثلا ف قدع- كشألو ئطد ولا 6 2 ةيامسااب و لد يناثااو لوالاو عبارلاو

 يلع سوا ا ليش فيفخلوالا ما يهاش طاو نسلا وبا كلذ 6 ذ يلع - ولان 1

 كادر دعا ةياؤر نم لايقل ف 6-1 سدا اأو ساشا ىفو امقديعاو ةنأن نب ور< ةياور يف

 نك تو مجالا يحي ىأ نب يع ةياور نم رصنبلاب لوأ ليق' سدا !او سهاخلا يف حرس ني

 8 ن 09 1 7

 نس كعب 9 شدح 8 يماشطلا ن ع يلع بولاب 0 2 يقث هيف مهاربالو ضيرغال هنأ هريغ

 يدع نذل لاى سل 2 ركذ جزم عبارلاو ثااثلاو يناثاو لوالا ىف زرحم

 1 فلا زك ا طا نع ليش يفان ا ااو س.ءاخلا يف لالدالو هنف كيرالا 3 كو ا نبا

 : ةياراو ثلاثلا يق قا لهر فيقذخ ميرا فا نب هللا دبع نب شللا ءعأو يلذها هنأ

 ةناو مده 58 ل يذلا 2 هنأ ليثو احرق ىلعد ولا لوأ ليقث في قذ ديعلو ىروخام اذا

 فق ير تلك اطوأ يلا تايدلا دع فينا اح 0 هريغ ر هشلا اذه يف سيل

 . ميرا 2 ةساع كالدف للم 5 لالدللو رم هل ف.قخ يلدهاو يطع ولا 0

 ىطعسولاب 0 .ة> يفاث اأو لولى 4 أمق هأ نأ ميه ا , دل
8 

 ١ 3 رعشلا اذهلبقهلجأ نم يذلا ببسلاو ها أو هيسسلو قد ةغلانلا ا 7#

 || حوحو نب هللا دبع نب سيق نب نا->حي>صلاوهو يمذدتلاو يناببشلا ورمع وبا رك ذ امىلع وه.
 0 3 ةعمبر ب 0 0 هدلءح 0 هعمر 0 حو>وزاكم سدع 0 ور4< نبا ليو سدع نبا

 ١ ةديبعوباو نالظةلاوباو ياكلا نبايور دقو نوءمتحمويلا سانلا هيلع ىذلا بسنلا اذه رضم نب

 سانلا كوش يذلا 1 نا هسا نع 0 ىلكلا نا ا اذه فاادغ تاياور كالذيف مهربغو

 نه ةازما ىهو هما ةفصخو ناليع نب سبق نب ةمركع ناو اولاق كسل نالبع نب سيق نا هلأ

 0 تا لق نال نب نسلق ناكو 4 :داح يه لب لق و 00 لدأ
 359 5 ئد هدير 0 رغد ف

 لاقيك سك َ ةقصخ ب 0-2 لوش مع نهو هياعتيبف 4 هفصح نب هه اذه نولوت هموق

 || "نب صاع تنب ةيقانلا نا ةيواع<نب ةعصعص ىف اولاقورمتم مسالا اهتسوزو كارما ىلا
 | تاما نسل 0 قال وعسم نباوهو اهمطلةمطاب مقتلا هنال كلذب يمس مقانلاوهو كلام

 نب دعس اه>وزنف سن يو ل 2غ تاق نارا وه نب 0 ةبوواعم دنع تناكرألا كَ ةعمسر

 ا تام (ءاؤ مدا 0 ةرييه تدلو مث 3 0 نب ةعصعص هشارف ىلع تدلوف مك : نه ةأثم د

 | يف يأ كلذ يأر 8 اف ركب نب 0 أ اولاقو هنم ةءدءصاو>حر ا ثاريملا هو ملفا

 ظ كشف يناودعلا براظلا نب دعس ف كلذ قارا او ثاريملا ن 1 هودكد اة اورقافركب نب ة ةيواعم

 ةرمت ومكحلاوذ هل لاَغ يذلا صاع اه وناو برظلاني. ضاعت ةرغ ه0 ىتاام هيلا

 1017 تسل 097 1:7017297555572 5171297102097 و ير ت2 1522 تت ع جبد



 ل لل ا ا ا وا 00
 نا 0 2 :

00000000 

 رعاقلا لوش امو ب ا ىف اهس اذااصعلا هل عرقت تناك ىتا ىه هذه هتثبا

 3 املعيلالا ناسنالا ىلعامو *ءاصعلا عرقتاممويلا لبق 0

 يدزالا ىصاعلا نب قفاغلا هل لاش نعلا كولم نم كلم نكاد اهمع اهحوز مون ةر مع تزاكو لاق

 صاع هدحمب |يماع ةعصعص هامسف ةعصعص نب رماع ةعصعص شارف ىلع ثدلوف دزالا ىف ذئموي كلملاو

 نزاوهنبركب نب ةبواعم لي سمعا نب ناهدنب لثاونب بيبح كلذ يف لاقو برظلا نبا

 ال0 2 كيارتعل يت 06-5 ةذاغلا نأ تمعزأ

 دهديهلا فرك ةيفاع ءاماه # هتسأ فتي كلم ؟ونأو

 00000 هرم ان * اهدرت هلا زوخع تحج

 ةعجرنإ نسداع نب هلل اداب نب سبق وهلاق مالس نب مع نع ةفم لا ) انربخ أ و) ىليا اانانذ انلا ىكو

 3 نيل" , ةدعحنب ةعبرنب سدعنبو رمي نب هللادبعنب سرق وه ينارعالا ن 07 0

 أدل ناك هنأ ىكعب سدلاو نساك هيمان لاق نم مهوأذهو هب هبسأ -ضعا يف مالس نبا قفاوو ةعيبر

 ةرخافدمأو ةغباتلا سن قدصيل اذهدعب رك ذيهربخو او هلتقىذلا وهو سيقنب حو>و 0

 (ينربخأ رهلاقف غبن رعشلالوقيال ةدمماقأونال ةغبانلايمسامتاو ىدسالا هنحش نب رباح نب ورم

 ارهد 00 مث هب * ةلهاجلا يف رءشلازب دعحلا لاق يمذحقلا ىلع تأ رق دامح لاق لاق ىحن نب 0

 ىبا سعألا نبأ ن نع سرح نب دمح نع ع رامع نب هللا دع نب دم |(ينريخأ ) مالسالا يف رع لايف دعب غب مْ

 يدعحلاناك هن ءداحةياوريفيذحقلالاقر ءشلاب ماكتمت 6 ماكتيال ةنس نيثالث ىدمملا ةغبان 5 ماقأ لاق

 الب وطا عاش اعدق ةغبانلا دما ناك هنع 0001 ٠ ىف مالسنب ؛|لاقنابذ يف ةخبان نم سس

 هلوق كلذ ىلع لديو ينايبذلا ن 50 نك مالسالاو ةياهاجلا يف ءاقبلا ليوط الفم

 00 نانخا مايأن اي فلا ٠ نم * يناف ىن خع الئاس كن ن

 ناتححو كاذ دعب رسثعو * هبف 0 ماعل 0 0

 ا 0127 1 نك تنبأ ك8 مدل بوطخ تش دقق
 لئاق لاقف مهل ةعقو لاقف يهام نانخلا مايأنعسيبح نب دم لكس اليوطا رمح كلذ دعب رمعولاق

 ةغبانلا نم مدقا هنا ىلع لديو نانا ماعلا كلذ ىمسف حامرلا مهونخ مهودع اوقل دقو مهنم

 ردنا قب ا ىنايبذلا ةغبانلا ناك 000 نب نامعلال 3 0 نبرذألا عمرنا ىئايبذلا

 لوق. يذلا ىدمحلاو مالسالا كاوا مو ىدعملا لبق تام هناالا مدقدل 0 هرصع يفو

 ا أ نورخا ةداع نه هو هلأ ىذه دق اكش ت 5

 ارفةمضرالا هاظ ينم ءوبلا ىرأ * قرحم نب ا دنع قافاد

 (*) # رمعبق ضرايف قيس امتريئاند # ميوههوجحو ناك نا.شفو كو

 1 الا تنام 0 1 ا دهع يف ناكنانخلا نهزو ىللالا 0 بأ رع“ نايطاو

 ةيربملا ا ةخحسنلا نه ةطقاس ةئالثلا تايبالاو ةعبالا راطسالا هذه 2«(
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 نبهللا دبع ينثدح لاق ةبش نير« انثدح الاقرمحأ نب بي.ي>و زيزغلا دبع نب دعا ) نرخ

 لك اقتلاوهوهن سنين اكو 3 0 ةفباناانأاذهيفالا ادحأ ميم وهنع 2 ءلا د ناك مي مكح نب نوع

 اسانأ ا دعا تيفو #١ 0 00 تس

 (١)اس اتسااوهدلالا ناكو * 0 نيهأ ةنالث

 ءانغ هيفو أمف لوش هليوط ةدمصق صو

 كهسوص

 أسا ص ينمن و ءاقملا ىتابب # قرط يتناول 2(

 اساعلاالا ىلا فرعا حا اكيبلا سر انوند املف

 ايمانا 0 وفلان استلم ر ككايحر را ا ا تءاضأ

 ىطسولاب لوأ لبق فيفخ ءاروعلا يأ نب حلف تالا ةنالثلا ذو ف

 ما ًاضيأ لاقو لاق ةبش نبرمع ةداور ىلا ريللا مجر اع

 قاف ساارتتك وبذك الأ 7 ف كال و زالأ

 00 دعل رسيشعو #* هيف تدلو ماعل ا تا

 0 وش ىلا هناا أ هنع كا هللا يدر باطخلا 3 ا و لاق

 (قرخاو) هنس نيس ل او 00 5 م تم 00 ىلا هللا نر هل لاقؤ 27 مم 3 نيلهأ ةبالا#

 لحر د لاق همح نع ءيءصالا ي >أ نب نمرلا دنع نع ديرد نإ 00 نع انما ضعلإ

 يدعجلا ةغبانلا لوق محعلا نم

 اسانأس انا دعب تيتقأو 1# مهتتفاف نبا . تسب
 نيمهاربا هنعانل هاورامرك ذ هناف ةبيتق نبااماو مؤشم لجر اذه ىأ دو؛ناش نيدب لاَقف هل رسسفو

 هنع ىىلاعت هللا يضر رمل لاق هنآلا 0 كاد مون امسي تامو ةئس نبرثدعو نتفامر ع هنأ دع

 لا 2 لتف دعت كل و مهدعإ 0 5 نونامو 1 هذاهف هن نو لك نورق ةيال# ينفأ هنا

 هجدماو هجانساف ةييمئلاعد لكو 1 ريب زلا نب هللادبعىلع مدقو ديزيو ةيواعمو لغو نإ -(-

 ءارغم نب نيل يجاهو نسلا اذه غاب دق هنأ كشااللي .ةستق ن ا را هععو ءالؤه نيبو

 ىموم نب 20 أ م ( ايلغم 0 سوأ 4م ماغف لم ء> نإ 2 جاجعلاو لطخالا ةرضخ

 قدما نإ يلع! اندح لاق ىز كا هللادنع نب ليعيسأ ايدج لاق د نبان فورعملا ناطقلا

 هب بححتاف رعشلا اذه 8م 4ع اع هللا ل ونا تدل لاق ةدودجح ىب ةغان ىنادح لاق ىلي ةعلا

 أرولخ“ كلذ قوق يجب 3 و 0 اندودحو اندحم ءاهسلات اب 5

 ىورو ةرووهشملا ةياورلا ضو ان ؤانسو زْ د# ءاهسلا انغات يورو ةفإ ضاعتسملا ضاتبملاو )0(

 امركت دابعلارط ىلع انولع دارج نب هللا دبع
ْ ْ 

 ( عب ب” قىناغالا ب 3/0



 8 تلقوا كل لق لاقف ةزللا ت تاَقف ىلإ انأإ رياغمل 1 3 هيلع هللا يلد ي ىلا لاقف

 اردكي نأ هوفص م دراوب * نك اذا رح يف ريخ الو

 ا[ سمالا 00-0 مملح # هلا 9 , ملاذا له>يف ريخ الو

 وأ ةئس ةبام هياع تنأ .دقو هتيار دقلف لاق كاف هللا ضخفرال تدحأ 0 هلع هللا ىلد ي ١: لاَتف

 | لاق متاح أ را لاق ديردنب نسحلا 00 1-5 )0 نسا هش ن ٠ ضفا امو اهوحب

 لدعلا ل عش اهو كسلا را ركن او ةلهاجلا ىف ركف نم ىدعالا# قاتلا ناك لق ةدنع 0 ا

 ٌْ اطوأ ىلا هتلك ةياهاملا يف لاقو نائوالاو مالزالا ربو

 املظ هسفنف اهاقي مل نم #4 هل كيرتشا ال هلل دا

 يلد يبا ىلع دفوو اهقاوعا ءابشأ عقوتبو رفغتسيو موصيو ةيفي :ْلاو مهار اندر د ناكو

 . لاَعف 20 هيلع هللا

 000 8 15 وانو * ىدمإاب ءاحذا هللا لوسر تنتأ

 00 جالا نا زي 8  ىم نمو سحأ ام 0

 اء فيا رانا ارا هلعش فراو ىوقتا لع

 يبأ نا ىلع عم دهشو كاف هللا ضضفال هل لاق 0 0 يلص يلا 0 هماللسأ نسحو

 لاق ىرهوجلازيزءلاديعنبا أ هب انريخ اف نام عم هربخ راو مل ع يناعت هللا يذر بلاط

 هنع ىللاعت هللا يضر نامع لغ ىدعللا ةغانلا لحد براحم ن ةماسم لاق لاق 3 ةيش نب ع نيد

 كم ا 1 2 برتاف بان قلع لاقيليلا اا ديرتنيأولاق نين :ءاازي سا 4 ها 00

 جرخال ت 0 ةلعاب لاك هو ركم كلذ نأ تماع امأ ىلبا ابأ اب ةرجبلا دعب رعلا لاقف يسفت
 اءيعدوف 0 يف ,|نيسحلاو نسا ىلع لذ دف لاح كلذ يف هل لجاو هل نذأف لاق تكماعل يح

 اعدك ف 0 هش نم ادا هل الاقف

  املظ هسفقق اهلي مل نم * هل كيرشال هن 0 ْ

 هماعقللا ىلص هللال وسر يفب اان لاقف تلصلا نأ نب ةيعال الا ردعلا اذه ىورن انك ام ىلا انآ الاقف

 لاق(ديز 5 لاق ( 2 رعش ق رمد 2 قورسلا ناو هلاق ن ل 1 اذه بحا ام يا م

 ءارغمنب 1 يحاهىاغالا طق يج اهامأ. ام ناكو ا 0 ةغلأن 1 ناك هريخ ف ةمش س 0 رم

 ةحنانلا ثبردَح ءذدب ناك يناثلا ور# 2 ) لاقو ( مي هو ءاخف لعد تل تبككو ةءانخالا لياو

 هللاىذر بلاط 5 6 لع ة ةعمش لإ لتقل ي رهفلا ةاطرأ 0 ردع هدو ا ةبواعم نأ ءارغم نب سواو

 نبةعيبر نب ورمت نب درو نب بهشآلا نب دايزو يماسلا سنخالا ديزي نب نعم هيلا ماق هنع ىلاعت

 000001 قلما اناطلس سنةلعرمبل لمجحتالن | مج رلابو هللا كلأسن نيتمّؤوملاريم أاالاقف ةدعج

 نجا ن“ ناكف ىدادغبلا لاقو نس هل طقس ع ةنس نيرشعو ياه شاعف ربث ال نب لاقو )١(

 معأ قربيو ا ردبلاك هوق ناكو ثتين هين هل تطقس اذا ناكو م سانإ|



 0 يالا 5-1 0 06 هللا ص هللأ لوسر لد م نك يبو و نم ماس[ 1

 )01( 3 ةنيدملا 0 رفو سابعلا نب هللادسع ىبا لتقف 8 ةئيدملا ا قح رس راسو سف لعشا ]

 ناطلس انيلع قكالام فرق 1 تلاّقف ةدكاللا يأ ىسصح رمح واس ع * ملس ىب ةرح َه وق اولخدو أ

 اودان 3 * نادمه هش تنصخحتق مايش هل لاش مط ليح يف مهو ناديه ينأ قح راف سنق نم نك

 لتقف 1 را مهأرق ىل 5 ل اذا: نَح مهلا تفل ا مايش ده نادص . 30 3

 ىنب ير روهظ ناد كو كاهس 2 نمد يسمو مالاسالا يف ناس ميل ت1 0 لوا 5ف مهءاسأ يب 0

 كد ِق 3 ارم 5 9 لاف 0 5 ل 2و نحب 2 2 ىلع رمدسلا 0 ا ةدمدحا ا "0

 م> حا بالك و 0 صوأب #23 تدع قولان : ٍ 1

 4 0 ةغباناا لاق نسا نك سنج ليحالاو نعل ىفدبوت طسا دق يذلا رش ع

 ياه تود نمل ىالك كمودط تكا 07

 اند 6-0 م ءراخعاو هّديدح ند هنع ةياقز انا زاحأ 0 نب لضفلا ةفيلخ 5 ) [رخأ 9

 الاق رصن 0 دحأ هب 000 فا رملا نأ ن 7-0 0 ا

 سوا لوق هغلب َ اقدح باغ هلل قيس اننا مب ا هابأو 0 عل انا 0 دعا هنم ايفا

 اهدولح اه ماع تماداممؤالا ن م ب 0 ل 00 لآ كرد

 ا >| اههنا ين ادملا يدش نيرو لاق ( هيلع نانا او هيلاردت نى يذلات بلا اذهةشهانلا لاق ]

 نو 1 ليدح نب بحكو لطخالاو جاحعلا امهريض>و انحاهو ارفانتف ذبول 0 1 :

 اذير دالبلا ىف امانا ولو « اهرو ان هدد تار 9
 ادشالا اهنكرو اهلهاك * ادعم مكلع انل نا ١

 ادعتسا اي ودعي ”يسعا 1 : جاحعلا لاقف د 7

 هل مكحنو ءارغم كا سوا ناعل لطخالا لاقو 0

 اللصق قا نيب ءاضق كلوسو د صاع ةدعح ناد ضاق يفاو ْ

 الوأ سانلام :| 5 انك ن ف دعو د 4 ط ثديلاتئذلا دعوا ا

 لع عج ند كك 14 َّ :
 7 ها كلدعإ 0 ادصقما نم 0 ةعب ََ ف ءاضق ضاقل يا 0

 دحأ ىل اعيغبأ الو روجأ الو * هيقاضفلا ملأت لوقلا ع نم الصف

 0 ىف سدع وش كش 5 د اهرعا موادعس ف اعوتاف 2

 ريشق نم الجو نأ يدمإا نيبو ةيلخالاو يل نيب ةاحابملا سس ناك( ينابشلا ورحت ٠00

 سصعأ 2 هد نم هلاوحأ بدسو ها ةرباس كَ وا 0 را هعشاو 0 يشو احلا نبا هل لاش | 0

 ةيريملا ةخسنلا نم هطقاسس هللا هذه (1) |



00029 

 م لاقي ل هنديصقب ةغانلا هباحاو نورواحتم ناهمصاب محو ةدودح ىفب نادو ريشق ناد 0

 أ هموقرت اب رخو هب نوبسي اوناكام لكو ليقعو ريشق يواسم اهف ركذ هنال كلذب تيمس ةحضافلا
 ل دوب يدق نك نايا نريده يوش رماع“ق نوطت راسل ناك او |

 اللضم ًاتيب ءاج الوق تءمحو * ينتملظو ايلا نبا ىلع تاهج
 امو ىلإ دست اما ةعقلا ءذه ىف لاقو

 الو ناك ليد" تريوشو ىف # ترسح دق مايالا للظ يرئاما

 ١ ايف لوقي ةليوط يو
 الاوزا باسحالا دقعىلع اوماح * ارق متدسجا» ذإ 3كم مويو

 الاثرإ :قوخو الو نينزتم١» 0 دإ ىثاحلا دنع

 الاتلاو نا ةدعح 0 د ىلدادذلا دنع نوقح:سا ذإ

 الا هللا دنع درج اواو 0 ل
 ا ةددح نإ هللا دنع ىنعلا

 ًالاقذإ نيدحلا ئىذ نب 1 كيف امم د* مكيجنيا هيف مكي رسل اذا

 الاقام هللا نذاب 5 لوقلاو #* هيحاص هللا دعا ميهو يح

 الاوبأ دعب اداعف ءامي ابيش * نبل نم نابعقال مراكملا كلت
 رهج دق ٠1/1 ةدمح نم الجر اوقس من هب هيلع رثخ ءاحلا نبا نا تببلا اذهب ينعي

 اطو ا ىلا هنديصق ا 00 يفلاقو شاعف ءامو انبل اثطع

 ىهتش مكيدبأ ىف در .اذ اف شل راو ًاريشق غلبأ

 ناحر>ر مومبَو 0 بودالا نب ليحارش لتقوحاسأ يداو مويىنعلا ةءقاعلتقب مهياع ركن 0

 هيف لاقف اضيا

 لا 5 11 نإ نداوع تنط © دقوزاح رحر يوبتلاساله

 لاق ةغباتلا كلذ ركذ اءلف'

 الاوبأ دعب اداعف ءاج ابيش * نبل نمنايعقالم راكملاكلت
 تلاقف امهنب ةيايخالا ىليإ تاخدو مط امث ضغو هلاع رخفف

 00001 يقارك دال © يركع لد تفواقو كنك امو

 1 لاقاطوق ةغبانلا م غلب م اف ةلكيهو

 لح حان ارمأ تكر دق *« الها اط :الوتو ىلبل اييح الأ
 هللا ف ملا رخا نمت رش دقو #4 هنأن امو الب تاكأ دقو

 : نب الا نامل ىعي

 الشيف كتسإ الع ىنادأ ىلع * يلبقأو لاجرلا ءاجهت كنعيمد
 252 كارل نانلا نرضح < هتلادعر |رصاش يحاسافكو



 | هنأ انخالا ليل هب هيلع تدرف

 الهم نيدص ني اينصتنكو #* 0 مو 5

 نالمح نادصت ءالاكم ليس ريغص بعش ىنصلا

 العجم ةدعح طسو الا كماولل #*# دحنال كا غب نا عغباا

 اله هل لاقشال سم ىاو * هلثم كماب .ءاد قريعت

 ريس أ 0 ةنيدملا تحاص نتن هللاو اولاقف مف سان 0 أ 5 ا 1 ةدعح يب يأ أاملف 4 ءاغف

 كالذل اةونهف ائيلع تارفاو انضاعأ يحس كف اناق ةثيخلا 5ك نم انقحي انا نذخألف نك *وملا

 تأااقؤ اهنلع 1 0 نوديرب 34 اهغلبو

 اللذملا يطملا نو>زي ناروشب #* .ةري شع نأ ءاس آلا نم فان

 : المعم كالذ ءاش ىلاودلحتسل * ةفيحصب مدعو ودغلو حورب

 حضوااذهو ةطاتخم اهبءاخ ةيش نب رمت نع زيزعلا ديع نب دمحا ةصقلا هذه ضعبب ىف فرحا

 حج ذهيف أدغ هناق ينءلا ةمقاع مولا اهنق مايالا نم ةغبانلا هب 0 ايدج ) 3 ا لاق )حصار

 مل لاقي ملس نم نوطب ليقع يف يفو مهلع ا 0 ليقع هب آف ف أ ريهز دعمو

 نم هب قحاب ملو بك وب ةعاف باصأ اع 8 فرضا مث م ةربث :ك البإو 0 5 اصأق ةلح وب

 املع لوف نييفملا لبإ ر اننا دمخلا لنك ليقع نب ضاع نب كيوح نب لاقشالإ 00

 ل |مملعاودرو تح موق | متقِل دق ىاوبأ كان كا نرشل قحاب, مث اهيد كك --

 وهو هلش يهو د اها.س ةلحب 0 م 2 زدج يف ريهز ساروا + يف

 ناكف ليخلاب الا اورءش ِ شم طقلا تاليه هما لعأ يأ هنا[ ةعس رفضت ضو 33 نع ةفيطق دس وم

 كلذ : وح ن 8 لاقع هل من هشنأ 0 7-5 هس وش ريهَز هحو برضضف ةضاهلا نب | اريهز قل نم 1

 00000 ل2 دق ناك نبل كاع كار الا 0 ريربلاو باحو 0 ةئظل 0 ند كاف هئظل جعبف

 مويلا اذهو لاق حايصلا ند نها ا هللاو دلوع 3 ١ لاقع تاني وا

 رزذتش رو 1 6 هاف وعملا 30 2 ١ لي>ارشموب نال ةماعلا وهو حاسن يداو 0 وطه

 ةعرن رثكو هه 0 لاَ دق ناكو ع ا نم مظع 8 ف 0 جرت ليخاربت نآاكو أهلك ريضم هب

 هىددوعو هتادب يف مهب ًارام بر ءلأ وزخإ ل ماع ىنب اص دق نكد مط لصتاو هتيص دعبو

 ةددد ى ىلع رش مهلا 0 م دعا أف هنأ و نع ضعل 2 ايزاغ جر هيحاص مم كحعاو صرخ الو

 وسب كلذ كف اهوردنو ةددعدح 2 ل البا اولوانتف ءاهفس هنأ 2 ند م ساب ليف هل ترخحنو هنر 2

 موق , 0 لاَقؤ نووعم ءصألا مم ا ا 16 تك ايضا ا كاف و اولاقف ل ليد ىلا ةدعح

 داقرلا لاَقؤ مع نور م نامولا 5 مول 0 نومشي اعاو يرمعل اًواسأ تقو لو ريغم

 درو نإ دا كالذ لاق لب لدقو ورم 0 دروة ةمجو نا نتا

 ن.كلام نب دذفنق تذب 0 م نآَو مال ناوذا ريشقو ةدع>و لاق ريشق يب ىلا يهد ينعد

 انانط لحامل اذهاب ا عنصاو مث وعداف روصنم نب ملس 2 همهم 0 سقلا 02 5 0



 عك يأ ناحلا ار اذا ىناف نذ دف ايلا ت>تحا ناف هلقاف كلا نكواو 14211 1 نك انس

 ا هباحصأ نم اسانو ليعارش اعدو ةضاحاف ماعط ىلا اذه درو دمدف موقلا ىل لع 0 ائعضوف

 ا ١ تاكا ءاك رابلا ثفصتتا قح درو هلق لخر تنلا لخد الك المخ همع م

 نم اولتقفريشق تءاجو درو نخدو حوريسو لمثو برش دق مكحاص ناف او>ورت درو مط لاقف

 ا مموجأ مهوليقع ىنب ىلع اورق ليحارش لتق نا د1 اد فاح شاقل

 . مهوطعيلريشقو ةدعج ينب ىلا ليقع ىنب بكرف دروب م 9 1 انآ كلام مط لاقف قفتنملا نب 0 ناتقنل

 لاقف ليحارش عم ناك نم قرف تح ليقع نع اوبذف مهعججأب اوراسو كلذ نم اوعنتمأف ًادرو
 ش ةماس نب هللا دبع ريح كلذ يف

 لداع اح ما كلا بَحا .* ارحب ريسعلا نوعبتي يحأ

 لانا لسا للا اك 1 التو ادرو قتاقك الحل

 انوا رع كلل كانامأ + رغفا كاوس معو لاماي الأ :

 راس ب تاكل اذنه نم رخا عضو» يف 0 دك ردوا اهدحلاف ناع حرااموب اماو

 ىلع ةيلعث نإ سدق ينب و ةفينح ينب ىف راغأ يننلا حامطلا ناكف يناثلا مويلا اذهو ملاظ نب ثرحلا

 تبكرف ةفيذح وب مط لاقي سع ينب نم فئاوطو ليقع نب ةدابع ينبو بمك نب شيرحلا ىن

 حام طلا | در أ 5 ريغ مالك نم كلذ دهشي ملو بالكن ركب 0 ودبو ةدعج وب

 3 لاق مهوم نهو دا 0 0 اولتقو هعم ناكام 1 هد اه اوذقنتساف مهوب نم

 ءاكملا نب ةدامع نب ةيواعم ١١ رو سراوفلا تيك ناف سرازفلا سمك راثب مهك اردا 0

 هحاللسو هسرف ا هلقف فيلخ هل لاقي مهج نم لحر هيلع لمح هحالس ةياعوده 1

 00 هياعو ةدعج نب هللا ديع نب كلام 1 ةدم> ينب ىلع ىم ىهدب كلذ دعب افيلخ نأ مل 2

 كتمح 2 ىذلا قرألا اذه تير الا اذهإي لاقف هلق ىلع رده 1 امر ناكو ةنعطلا 2 امفو

 ةدعج نب هللا دع نب كلام كك رف ةدعج يناب م هنأ رهد دمز ةغلب تح كلذ دعب ةدصرت, لعجو

 هللا دبع مهحاون ازنغ مث بمكب وب لاق مث هلتقف هكردأف مهتنابنجب ىم افيلخ نأ ربخأ دقو هل اسرف
 ءاكللا ونب مهاداتف ثرحلا ينب يف ذئموي مهو اد_منو امر ءاكبلا نب ةدابع نب ةيواعم نب روث نب

 01 000 ردو دب ىلئاق امر انحاص لثق يدهلا ناو انريغ انموق نم دحأ انعم سل
 8 و ىلآ اولقو ةمظع ةمينغ دعوي د نم اوناضاف درو سر ىلع دكموب رون نع هللا دع

 3 كلذ يف هللا دع لاقف

 : دهت وب كيلع تدح اذا ادهنوت * مهيقل ام اذا مرج ينب لئاسف

 3 7 ْ درولا سرفلا تح اصيلب أنولوعب د مهدجحم انع قذا كوري ناف

 رك ناف جلفلا موي امأو ( لاق )
 وهو جافلا ءاح تح ةعيبر نب كك عا تح لكاو نب

1 

 هب خابطال ن٠ ا معنلا ىف سيلف 0 5 سانلا دحوو ضعا نه اب م رو ه4هضعل 3 2 هع

 ثيحح مهم اوناك اذا يتح مهم مودبارب للان 5 20 0-5 مم ع مهءاحف فبعض وأ. عار نم



 ِي د ام هللاو لاق كليو 0 مهنيعل اولاقف لاح رلا تا 16 و ليصل 2-0 ا 2 : 7

 [| اعمح يارو اوء>ردق لاحرلا لأ مهريخ اف 2 مه.اع 8 ند اولسراف دهعا ملال اذو نأ 01

 ع ع
1 ]| 1 

||| 
 أ

 00 هلوةامأو ( لاق ) اهب اومحرف اليخو الاحر مهتايرخأ |

 ريدي

 ةنام ىلعأ رفاثتف يئاكللا ريهز نب شار ىتل ريشقنب ةمانس ني ىصاع نب ريهز نأ كلذ 0300 هك - لذ 9
 نيدحلا ىَد ىنب ند الحر كاذ 2 2 كنم نعاو ا ا انا هحاصل ا لك" َكاَقَو لبالا نم

 ريسهز ١ شارد لاق امسن ةدددح كا هللأ 352 نم ا اير امهزنعا لأ 6 ىخذقف

 ص
3 

 ا هد

 ينم هيلا يندا تنا اماو ماع نب ورم تنب ةءيمأ يعو قمع ةدعج نب هللا دع " هيلا برقا انأ
 ليك

 ةرييهجاف ىحكلذب هل ارارقا امانا ةراكملا نود هلا ديعل ةبارقلا ىف نامصتخم الازب رف باب ةلزنم ||

 ينوب ظاكع فانا هل تن كو اعاطم 0 ةدوح ا هللا كيع ناكو ورعوبا ) لاق ) رفظو يريشفلا 5

 يس ا رع

 باي ىلع سلاح هللا دبعويريشقلا ةءاس نيريمس ءاخ مهريغو دزالا نم يلا اذه اه 5 !

 عيلطا وهو ليقعنب ةعيبر نب ور نب حابر ءاخ هناكم ساجو اهنع هلزنأف هتواثا نم هل تعمح دقأأ
 هلو> انهه نيو ه.واا نعهلزتت انخيشلو كلام ىريشقلا لاقف ةعاطلاميطعيال كولملا نع هعاختل كاذب يمس ْ
 لاق اري نغْسدك نأ اميرضاف يلجر هذه لاقف هلحر يريشقلا دم مل ىريشقلا لاقف 0

 دما الو لاقفالما امبريضاا لعت تح كلحر ىلددماف يريشقلا هل لاف كلحر برضا ال يرءعلالا/

 يريشقلا لخر ىلا ىوها مث كل لذأو ىلزغا وه اهو ةريشءاءركس الام لدفا نكلو ا 0
 ةبايدلا عْنص نم لوا ةدع> نب هللا ديعو لاق 3ك هدهد نب هللا دبع دعفأاو هاحنو هأزق لع هيحسف |

 رصف ّق ندوك هل لاقي لدحرل دع ىلع أودحبف نرحللا ةيحاب اوما مها كلذ 2 ناكو 00
 مد رصقلا التمأ اذأ ق3 ادب 7 مهمعطإ هنأ اونظف نايبصلاو هاا اعدو ديعلا نحذف نا

 دحأ هنم وئديال لمخ ريصقلا فرش ىلع هعم نمو ديعلا ماقو"نايبصلاو ءاسنلا حاضت يا 00
 ا مْ ل دولجح اهسلاو لذعالا عودج ىلع ةبايد 5 ةدءح ب هللا كيع كلذ يأر امل هامرألا ل 0 ا ل م اا از 1[ 102121 لا

 هوم ناك نمو ديعلا لئقف هورفح قى اورفح مكرصقلا ل اهودئسا 8 امولمح موقلاو ام ءاح 09

 ةغبانلا لوق كلذف مهءاسأو مهايبك ذقناساو : 5

 ظ الكم ندا يف ورب ةريره #* كري هيقع وهو دايز ناكر 1 ١

 ْ 0 8 نبةعيبر نب سدع 0 كلام كب هلل ديع ناكو ريشف نب 2 0 صم اع نب ةريه يد 3

 اننإ اوذخاف بيغ لاجرلاو نييسعلا دايز ىنب ىلع اور تح ةدعج نب هللا دبع نب كلام هعمو |[
 ع

 ىتاف 0 ب 1 قد دايز ظ ةراش هرم قاطناو ءاوتملا نوحرب هب اوةلطناو دايز نس تف الل ٍ 2

 | لاق هللا ذاعم لاق نحل كنإ نولوش ساتلا نإ ةريصهاي هل لاق ريش نب ة.لس نت ل اعانا ةريصه

 ريشف يغب أ ثعل 3 هزساف هيلع بنو هش 2 تدقو املؤ اهعاذعمأ ىرصأف هاله كتَح يل بوف



 يب ل كلل

 2 ين األ ذل ى 2 ناب نواب 0 الا بحاح ةيدق نم 1 ةريه نم تليق نا يلعو يلع

 ” اج األ. ةريع هب 0 مهل هوبهوف مهنم هوبهوتساف ةدعج ينب ىلا ريشق ونب تشف ةدعج
 2 00 9015 وررخارإ ناك ةفبانلا هيأ بسن عم 0 مدقت يذلا ةقبانلا يخأ حوحو

 0 ف دجلا مه وقح ف 2 ,ثران 1 ف ا و 0 0 اواضات دع , ىلع

 ورفظي ملو | قدر الحر نيثال ممم اواتق قح ا يف ::اودادف ةدع> نب ةعيبر نب 0 ونس

 هقلخ اهفدرأ دقو ةدعج نب هللا دع نب ورمع نب مكملاب دسأ| يب نم ةأ حا تقلعتو 'يدب مي

 ناوفص ا سدع نبا كلام نب هللا دع هياع فطعق رف هب تلامو هب رفض تذحأف

 ثتراف ىدمحلا ةغبانلا وخأ سف نب حوحو ذئموي نعطو هصلختو اهعطقف فيساب اهدي برضف
 را ا او هلع فلطعو ىدسالا ةلضن نب دلاخ هذخأف موقلا ةكرعم يف

 يحالس يممو يمرف ىلع انأ كنامأ ّق يل ةحاح ال ةغانلا هل لاقف نم 1 لإ مه ةلضأ ناا

 «دسساقدلا ب هلا لدعت نسق نب حوحو هاخأ ينعي ةجسوعلا ىف ا كيفما كلو بيرق : يباحأو

 ىنعلا ,كردم_ كوش كالذ يف لاق كلذ دعب ىدف د هاوادو هلق 0 عنمو هلا همضو

 0000 طا رع 2 ةيفوا + جرف تاؤو طافملا ىلع تقأ
 جالفلا جافحوحوب ندرو * 2 لاسحو اناعف كلذك

 ةديصقلا نم هيف ىنفإ ام لك هعم عم دقو هلوق هيف ىنغو ةرخافملا هذه يف ةغبانلا هلاق ( اممو )
 23 ' وص

 مكب سيب الأ عب رب لهم | * ممص نمةادغلا رايدلاب لح

 ١ ا ض وأاك هيا ء كلا جرد ل انام نم يدان ام مأ

 0 0 عر كرد ىلا ةكراملا ةليللاك ءارغ

 متكم لك تايفخ هللا 1 بع دقو اههسإ ريغ ىف 5

 0 حو م بوط * نم مسيل اذا اهاف 5

 ع

 م لا نم سعاض 7 ناليه * 0 0 نءورضلاب نس

 ىرجج يف رصنخلاب ل 1 لقت فيقخ تايبالا نم ثااثلاو يناثلاو لوالا ىفو حرسنملا نم هضورع
 لوحتم نم هنظأو دحا هنا ياشطاو 31ا دس لآ مو قحسا ا
 اتا 1 ذو رمصنلاب لمر حيرمس نبال هدمإ امو ثلاثلا يفو مهازب الخلا تح ركادو ىحج

 لاق شفخالا ناماس نب يلع ( 0 هك ل ليقت اف جحشم نبالو رخآ المر قحسال
 لاق هنافىدعلا رعشلا يف هريغب ينعي نم مسإ نع ةيان ا ل

 مثكم لك تايفخ هللا رع دقو اومسا ريفي ىك ا ظ
 لوط ثدح ساو 0 هيف نطلاو هسا: نم 00 هف هدا هيلا اي سايلا قبشي

 دا 1 اووهتل نك ه ناكح نمنيمدافلا كاس
 نانَح .نع لف اطاخا يف كرسا5 ناجح يل نولوقيف



 - ( منن

 يفأملك مه دنع . نغي ملفك * مف هللا كراك مطام

 يمدح لاق لهابلا ركب ونا يتدح لاق.ةبش نإ رح اند لو 0 دبع ني دحسأ(نر
 0 ا ؛ فرطمهدنع ناقل تحاص ناك كاقف ةدعح ىنب ةغبا قدزرفلا 3 ذ لاق ىجدصألا

 دبع نب رمحو يباهملا رصن نبأ بيبح مهنم ةعامج رييزلا نبا مم ينادحو اهرد دب فاوب

 اولاق هظفح نم هن دح يربطلا ريرد- نند#و عيكوو ءاللعلا يأن ور ا نا قب وعلا

 مود عجرب ضل نعركب ينأ نب نوره يأ انندح لاق راكب نب ريب زلانئدح

 نا ىلع ل> دف ةدعح ينب ةغان ةئسلا تيفال ةورع نب هللا دبع همع نع 0 نع ةورع نبا

 : هدشنأف مأر 0 دحي.ملا ريب زلا

 مدعم حاتراف قورافلاو نامعو ٠ انتياو ال قيدصلا انل تيكح

 مه.لع ةالفلا باوح لالا 1 يجدلا هنإ 9 ل وبا كانا

 موصملا نام زااو يلايلا فورص #* هب تعزعز 0 ءاح هم ريحتتل

 رسب زلا لالف انإ انلام ةوفص اها اندنع كالئاسو نو ءشلا ناف ىليل ا انأ كيلع نوه ربب زلا نبا هل لاقف

 قح ناقح هللا لام يف كل ن نكلوا 0 امو كنع اهاغشت ىزعلا دبع نب ا ىنب ناف هنوفع نا

 هدب 1 م م ُُق 0 ا لكل كتكات رشإ ق>و رم هيلع هللا لح هللا لوسر كتورإ

 ةغانلا ل باسو ا كو ا الا هل ركواو هع اللمحو 5 ب صال ءالططعات لا راد هب لخدف

 ينادوشأ ةغبانلا لاقف دهجلا هب غاب دقل ىليا ىنأ حبو ريبزلا نبا لاف افرص بحلا لكان لجل

 تندحو تح رق ترتساو تلدعف شر رك تلوم كرش سو هلع هلل ىلَ“ هللا لوسر مل

 يرعب زاالاق نهض اها طا رف يمر>لاقو نيوض اططا 0 ,2اف اريختدعوو تقدصف

 ناد 00 دحأ يدسالا وطار ) قد ١ نع ءثئيدطا اذه نيعمنبا ى 2 35

 نب ميلا ن نع ناملسوبأ لاق لاق ي ةانرلا اتدحالا فدو يعازا دمت نب مفاهواللت نأ

 صاع لااي او>راصتف مواط يف يرعشالا ي- ومب ثعبف عرزلا.يف ةرصيلا صاعون تعر ىدع

 كحرت كا قرشا دول يأ ىلا هب يآف هل ةبصع هعمو ىدمذلا ةغبانلاج رشخ صاع لاا

 00 لأ ةفاطا وأ هبرمضف لاق و ةيعاد 0 لاق

 ,رمثالا ركل كارا تنأو. * دوم ىف كلا تا

 0 0 * انما نافع نبا نك نإ

 اًنوعتول  اتتوغاي الأ © هةيحاضو ىلا دل
 انيفاءاسالا لع نصالو » كلج يكملا ا

 اندحلاك ةيش نب رم انادح الاقى 0 00 م زيزعلا 00 1 انريخأ (

 ينب ةغبات هعم جرخ نيقص ىلا هنع يلاعت هللا ىذر ىلع جرخامل لاق ا نبا ْنَع اناحآش

 لاقف اموب هب قاسف ةدعح

 قالا اهلخ :ايلع نأ # قاردلاو نارخلا ع دق
 مدسل
 نقلا 212 2 2 ل ل تت ل ل ل يي

 ( مي بىاءألا 2 0



 .(؟86)

 | 11 ىلع .هماوي + قاوردل حاحجج ضب
 اال 1 كوراح ىلألاتا * قاطن هب دش نم مرك أ
 قافرلا مكلذ تءلع دق * قابس مكلو قاس مط

 قارع ابل قدا كالا اوقاسو يدولا جم ىلا مة-

 * قافنلا اهداع ةلم ىف #

 11 لي نين ةدياكا ماق ةفؤكلا نافس يأ نب ةيواعم مدق املف
 بتع ىلع تيدبال حيصن تاذ * ىتلاشر نية رمثملا لهات ا 1

 و راد مل نأا # دبع رخا رسثلا ناكف م 1
 هللادبع هدنعوةيواعم ىلع ةغبانلا ل>دف هلامو ةغباناا 0 د اور ىلا تنك هي واعف نك دقو

 ا ا

 ناو ص داصالاو يأنلا ىلع * قحاب دله ع نبا يتأي بك از نم 0

 دملا هلا يوب ىتلاء تو 0 0 لوقأام ا ْ

 2 لاحرلا 1 يناذ * ةنظب ىلامو عا اوذن ا ناق ْ

 ' بضغأس تءاظ نايفا للايوس #* هلك ءرملا هركم ىلع روبسص
 ” |١ كلع هللاو نوهاام لاقف اش هيلع درتال نأ يرا لاق ىرتام لاَقف ناو. ىلا ةيواعم تقتلاف

 ] نرامل يسكن هللاو امأ هيورتف بر ل 0 ل ه ا

 : 1 سل ا ل لا هاوش مثلا انهو هم هتذحا يش لك هلع درا ود

 هزم مهرذخ ةددجح ند الحر اولد اوناكو ندم ن م لئاو ىب را ملظلا ب 5 هرذدح ىلا

 هذه 0 ّق تسلا ناك ( ىامشلا عدا لاق ) مو كلذىلع او.ءاقا ل سولار 5-5

 هلاثا واكد ةدءد 34 د>وفار | مأظم ع 9 0 ىلع راغأف و جرح ىله أ || ا 5 نأ هد ملا

 معن املق ةددح يي ف 2 ا 0 نب ةعيبر 53 0-5 يا 2 ةلهاب 00 نادح هأ لاش |

 هس ةنالاع مم لتقف كاذ ههحو يف عيب يف ىلع مْ ةدعح يفإ ىلع اغا داو رع أ كلذ

 تقلحو لقفل دإن وحن لاقعب لك 3 3 ممل لاش مهم ةقرذ تةحاف ةلهأا تعدصت كلذ لعف أملق ١

 مهراجأف ينالكلا قءصلا نيورمت نب ديزي ىلهابلا لجح مهاعو ةببتقون مسهل لاَ يرذحأ ةقرف
 3 دقف مهول" اًهأل لاقع مديل لاق مهلاتقاو . دار ا ةده> ون كلذ املاف الئاو لاقع را ديزي |

 ]|| لاتقلاالا ليقتالاولاقف امهاقع ىلف نارخآلا امأو لوتقملابورف مكنم ىلتقلا ةنالثلا دحأ اماف مهترجأ ا
 . ||| ةينلا اولبق يتح مهب لزي رف موقلا ت كرا ف را تلال كاف ةيدلا ذل ةريغ لااو ا ا
 01 0 2 ىلا هتديصق كالذ يف ةغباتلا لاف و موق ىلا لكاَو تاقتناو|[

 مدقتوأ اهل رخأتسا 0 * سحاد ةياغ نا الاقع غاباف
 مع انعا.شأ تاناضت كت 6 + انامذا ف الئاو اًنِلَع ريجحت

 ال1 ل مر و 8 رصاوك ناك يرعاك



 مهسملا يفاعلا دربلا 0 * ةئعطل رمتساق بان عرض يمر

 مسوتملا ج اذا طهور را هبوعك م هالا حرلا رعشيامو

 ملول لفت *  ةيريشت يأ ساس لاقو

 مسرتموذ وهو ثييش نطبو * هءاموصحالا تزال كان 00

 دن حج نب :نانس نب لودالا لانس نوف وأ 0 مف ةعيبر نب بياك لتق يف 0 دك ١

 ةياور نم هضعب تذحنو ةبلعث نب سدق ينب وخأ دن نب ورع نررشل ل ور ناأ]

 1و يك ١

 داضورعدق ناك اي نأ تل لمك دش 1 ذىلا جيتحا ام مهتلور نم تمدجف لشفلا |
 نع ف ارعالا ءاسا.> تاو : ع هللا كينع هرم 00 يدي زيا سامعلا نب دمع هنا انريخ

 هرمايالان وا>ربإ الو نواز الو مهلحريو مهزانم م ا وه :ناكو اديدُش 6 ىغش ةعيبر يف أ[ 7

 ىوعيف هفو رجا كلذ فذق الك هن الزنم لزن اذا ناكف تلك ورح قمع! هلأ هو ا غفأ| ا

 وا هدابالا دا اهدرب الفيلا شا ك4 ادع ليس دكا كح 5 الفأأ 1

 لوف و دينصلا نم ناكو لكاو فراك نك نعأ لقت نءملا ىف ناو ترشن 35

 اذا دل هيدب نيب ركال ناكو ا د ديصي الف يراوح ىف اكوا ةسحات 8

 رو عسا اتق توجت رع هيل فا يىتحالو سلا

 ىلغت الو رك صار نسل ةعبرن نب بيلك. تاكو دل ص ناو_ةادلا نه وهو يسدقلا

 لعذن ةراناكو ب رغبال ىمح اذا ناكو هسماب الا يمح ىمح الوهنذاب الا اريعبالو ا داعأ ||
 مأو سارف 9 0 قم لاقو كيد ديخا تناكو مه را ساسح ناس ةهرمشع ةيلعل كب ناسش ناآ ١

 نب دعس اع اع فاخ مث دايمادنز نر دعس نا ورك نب 00 ناماس ندي هله دج

 فددخ> نب سارف لاق ةيلعتو اقوعو كلام هل: تدلون لهذ نادم ةيلعل نب نيب نب ةعزيض

 ا اطلاَه ِي ىلا يو ةيسوسلا ةزرب 0 لو سول 0 ةلاخو انمأ 6 يد ىو | َْ + - بج سمو

1 

 اهل لاقي هل ةقانب لبقأ دعس هل لاقي م رج نم الحر نا براطا بيس نا يزيربتلا لاقو (1)

 ّق كعشحسش ةقان تح رز ُ ف كوس نكد و أه دو ساسدح ةلاخ ةراح سوسلا ىلع 5 َىَح بارس | /

 ةرمح وهاذاف هايف رودبو 2 تدلك ناكف 0 > اميلبا حرس بياك طيا> وهو ساسج 0

 يف كضسو تنأ كعور نه . لاقذ اهرحان# تقفحو تريطرص ةيلا ترا 0 9

 "ا
 ىرفصاو ئضف ولا كلالخ .* يرهمعم يف ةر شاقل

 * يرق" 01 تنئشام يرقنو: * 1

 نايناددملا ىفو ا هحدشف ضيا 'يطو دق هفرعبال ريعب راب 1 وه اذاف فوطي كلذ دعب جرخ 6 ا

 لاقو اهليصف لقيلو سوسلا ةقان يعر ع نا 8 يزيربتلا ىودعلا نب ةقرطل مدقتملا زجرلا |[ 3

 اهسفن ةقانلا 02 هنأ 1 يناديلا :



025 
 زل 2 لل سل 2 تتت07ت707م7مببا ببي

 ةقان 1 اط نإ مو 5ر7 ينيب ةراح تا ساسدح مح نا 5 تيرا تءاحف هس وسال ن ١ م

 بيك ناك دقو : ةزرب 3 لاق لاو ناملس نب ىلع ) و ( ليصف امو كيعرس ىف م ند ةرا وح

 ا 3 هم د ىن + عما 00 ضرالا لع نيملعت له ساسد عا ةتحاصل لاق كلذ لبق

 ْن فادزااو ورم همع نبأ هنامدن و ساسج ىخاوت تلاقف ةئلاثلا | ملع داعأمث 50 ةساثلا 8 ءاع

 تن لب يهائق ساسد 0 تناك هنا سمعا نأ كل أ م زوناب اش نبلهذ نةعيبر يبأ

 سا ا تاق اماع مك اكلك اماع 5 كرم لاو عن لاق ذا مويتاذ هح رست و

 ةاج يب ةراحو ساسدح ةلاخ سوسلا ةقان ليصف يم رو سوقلا را اهدي نكد 0 م ماهو

 لاقم ا لع ضو لكلام لاو نيوسبلا ها كلذ قلعاو | دك هيفام ىلع اوضمتأف هإتقف

 ل 1 زعأ ند لاق هنأ سا لع داغأ ' هلك نا 26 اح هذه ىلع اوضمعأف هل نيل 00 تيلخأو هتاتك

 اهركن أف ةقانلا يأرف لا 2 لباةنا تاج ىح تكسو .هسفن قف امو عريش ىلوخأ تااَقف

 لا ا رظ ) لإ جدلا نأ أ نم غلي دق وأ لاق.ساسج ةلذح اولاق ةقانلا هذهام لاق
 ىلعةاعرلا تحارو انبلب اممد طلتخاف ةقانلا عرض يمرفنوقلا ذخأف سارف لاقمالغإي اهعرمض مرإ
 1 ا اذه. نهد + ا ا ؟ ديالو امل اح .نمل لاك م اوءل>ا 00 هوريذ 6 نانح

 رم همت نباو 9 ساسد تك رطب أمغ 2 أدغف ءامس موةباص 34د ل 5 لاق اًضيأ 0 ماع

 01 ا ب ترا ن

 مهافنف ثيبش هل لاقي يم ىلع لئاو نب ر 5 ترق لئاواانا ل

 لاقو 20 مهافنف كلا هل لاش 1 يك - ىلع أو ص مث ة ةرطف 1 نوقوذديال لاقو 4 تدلك

 يا تااندلا اولزن 2 اوضق هانا موعنلا تار 5 نط ىلع أوسم مل 0 ةرطق هنم نوةوذيال

 نع اناهأ تدراط لاَقؤ بئانذلا 0 ىلع فقاو وهو ساسدح هيلع 0 8 هيلع اولز يح هيحو

 ه4وم وساسح ٍىضُش نولاغاش هل نم و اللا ءام نم مهائعتمأم ب اك لاَ 0 مولَتَش ون تك ىح 5 املا

 8 د كو هل لاَّمو يتلاخ 4 ةقاس اذ فز دك اذه اقف ءاذأ ساسد> لد موضعل لاقو 2 | همت ن

 0 هة:ءطق هس رف 00 هيلع كاطعق اع ليلا كلت تاس هره ليا ريغ يف امدحوول 3 0

 ا نيحاق ةعسر يبا 0 ورهع 0 لولا هيلع 1 ةزرب 31 لاق هده كةفاس الا 0

 لهاهم لوقي هشو هيلص مصقف هل يذلا لهذ نب ترا 0 ورمهع نأ معزف ) لتاقم 0 (

 رب رض وذ ةره ا ساس>و #خ ورمع ءرال ل تقام لتتق

 0 00 16 11 ىرقتلا ع ىعللا ةموغ نت بيلك ردحم ىدلتلإ سادرم نب :سايعلا لاقو
 ف كلذ ربخ ا دكتو اهنم مظح بياك مهدد >4 ةيرقلا يف ا ان نادم 11 تقدخو

 لاقف لظلا يغ ةرذش ىلاعت هللا ءاش نا راب دام

 لردع ةيجر نك رظلاو * اناظ موي لك كلام بلك
 نوءطملا كيمس ريدغلا 2 ن لئاوب هارااع كموش لعفاف



 كا ْ ْ
 ص 22222252222 بيرت تااتْسلسبف؟ُْسمالللللللهشششللالللللااُشلااالظلاااظؤتل ااا: 0011717" #١

 الو ىنط ذا بياك لتقب د لدا ةنأ باغت رو نحو

 اللذتم يملاءوط ومحبصأف #3 اهعرض قش ينبا بانلا ها

 لهلهملا لوقي هيفو بئانذلاب هريقو ةكم ىلا ادعصم ةجلف راسإ نع بئانذلاب بلك لثقمو لاق

 رز ىا تئانذلاب زيختف' « تناك نع راقلا رشد

 اذنا اهب أل هتأر نيح هتحأ لوقتو لاقهلهأ ىلا ىهتا تح سرفلاب»دب لامآ هلق املف : ٠

 كءارو ام لاق ءاح الف لاق مظع ر مال الا ءاتكر تجرخام هللاو. لاق ءاتك راح راخ نا لا

 تددولاق عن لاق ا تلقا لاا نشاوحويش اهب 0 ةتعط تيعطا لق ىلإ فارَو لاق ىناي

 لاق اخ نأ لتاقم محزو ننام يف مءاشس 0 الا يلام اذه لبق مم منك كنتوذإو كل

 راها دضعهل لاي ناكو ةيمنب ةلضن هبخال
 حارقلا ءاملا خيشلا صغت * ابرح كيلع تدن> دق يفاو

 حاص ريغ ا تيشأ تف * المع حصيام قم ة 0

 حالصلا ىلآ نيرا وعاننو # اموق راسك تا

 حال_لا تا ناو الق *ا رع كت ناف )١( ةلضنةباحاف

 هللا ترساق هل اهنا تءاحت اق همك ناو دقو داما أ ةرم نا ماع نو وأ لاك

 نيش دف اس اسح نأ ترد لاَقف امهنب دهعلا ه 01 دف هربك 3 تلاقام لهاهم لاقف املك نتا لتق

 يخأ ناك اماه كك لتاقم معزو كلذ نم قيضا كخأ كَ دف 5

 ام هللاو ارمال هل نا ماه لاف هيذخف احر هسرف هب ضك رب ساسح رق نيسلاح اناكف أ مان هه ا

 لاقفاساك لتقاس ان "راف مداخل هنءاح يح الراقالا ثيل لف ضكر ٍِف طق هدف اهنا هل

 ادع لمحمو كلذ نم ان ”اوبشأ 5 كال ّىَحأ نآىنتربخا لاق كتبا لهاهم هل

 اولدعت الا ضعب ءمهضعإ تاغت وني تلاق تسلك لتق املف ( هرب يف لضفملا لاقو ) للا 007

 هدو ةرم وأى ح ياسا 1 ذو يفأ رش نم ٠ طهر قاطنافمهيبو مكتبي اورذعت يتح مكتوخا ىلع

 نم اب ملف ان ىحاصب هلتقتف اساسج انيأا عفدت نأ مآ الاصشام ا1 اقر يد اومظعف
7 

 ناحل هود>و هن ريضح دقو تكتل ل نم اندش نأ اماو اماه انلا عقد ا هاناق 0

 ظ

 الذ هدقاع ناكو الهاهم

 ٌفاخ نيح بروف هسار فر ندلا دج ا ةداق ساس ١ ١ وذخم ريغ ملكت اولاقف لثاو
 تمفداولقو يهجويف هونب حيصا مكبلا هتعفد ولو ةرسشغ وذأو ةرسشع وبأف ماه 0 ىل معالق

 نوك اف لوح لوح نأ لع لما دز لهو تول لجستأ الف انأ امأو هريغ ةريرحب لتقلل انبأ

 قل مكلف من مش ناو هب هولتقافمهدح أ كت ودف ينب ءالؤه كلذ ريغ يف م 9 له نكلو لوأ

 اوقرفتقئيللا انموستل الون انل يدؤتل كا مانا اولاقو اوبضغف لئاو نب ر 9 مكل امماضت ةقان

 هباحأ ىذلا وه هناو تايبالاب هلأ بطاخ اساسجح نا كائمالا عمجم يفو (1)



 0 أوهو للح الو اذه ىف ىل ةقا 00 داع نب ,ثرحلا دنع كلذ يف ماكتو برخأ تءقوو

 كك تافحا نم تاعقو سمح نيف ةدس نيرا مرح تناك اعنمح اَولاق الثم | راتشأو اهاق ن

 هللا 017 0169 ادع وحنو نلحرلا نالجرلاو لجرلا ىقاي 0 ناكو تارواخه مهب 00
 لوا لوق كلذ قيدصتو باغ الو ر 5 آل هف 0 ةحاف دنع يهو ةزيدع موب مايالا

 احر ةزينع باح # ا ىو ردءا اك

 روك ذلاعرقت قال .اط * رجح نم عمساحيرلاالواو

 اواتقو لثلا دش اركي اولتقو ركب .ىلع باغل ناكو تادراو موب اوقتاا مث انامز او ربغ مث اوةرفتف

 , لواهه لوق كلذو اريح

 0000 00 د د ارح 2 تادراوب تكر دق قاف

 رودصلل نش تامشفلا ضعبو * داع ىب تودبه. تكتم

 أ 1. 0-0 درفلا وتلا هثئيدح اذه نه ل هثيدح ءيجيسواون طقتلا امنا هنأ. لتاقم لاق

 يدق لع وسار ةباكع نب ةءلعث ىب ريغ تادراو مول دعل اوفرصنا 6 ةزرب 11 لاق 0

 لتاقم لاق باغت ىلع ةباعث ونب تروظف وذم لاب اوةتلا تح ةباكع نب ةباعث وذنب مهتعبلاف دابع نب ثرحلا
 ىلع بلغت ينل تاءصقلا يهو ةييصقلا موي لبق اعرو تاييصقلا موي وه رورمدلا ن رطب موب. اوقتلا 5

 وهو ةضق موي اوقتلا مث ةرمم نب ماه ذئموب اولدقو لتاق» لاق اعم ارق نا رك تطل يحرك

 اومطقفار 000 ان ىلا ىلع لعركل ليصفلا مويوةضقمويو ةيئلامويو قلاحتلاموب ||

 نفر تردص مث تقساو تقسف ةضق تدرون ةراما ناعنل اولامماغرلاو ىزازخ تالمر أ

 متىنب نم مئاغب باغت نب سوالا نم لج قدحاف ريعب ريعبالا ايف زوال ةب ,وماطلاقبةء حيف اوضهنو ||

 كالام نب : قوعوا رق كوب ىلع بام ايد لاقف هعفر م خ ا 5 ف نءطفدل ادوذدرطي ةيلعت نب تاللا 1

 الاهتعماخش ذاع دف اعد وح 0 كا لمع اق داع ا ةياعل نب سدق نب ةعب دب ّْ

 ناطب عطقو هرب وق نع دب دش رمد ءالجر ديفا و هن دن لع ضم اذ ىَح ةبوملا 2 لا 01 1

 يلا سال عقوو كولا يس ةكرحا ثيح ل كربلا |نأ فوع لاق 2 ةننثلا دنق عقوأ هل ءاظلا

 هةهسأو هع ات ملا 1 نسنف كر ةعضض نب ر ردد لاق ءاسنلا مهفر 2 اهتلاخو ازا 1 < نورال ضرالا

 0 كلو ودعا ريصق لحر يناف ى 1 اوداحال 0 ا ردد> 0 اعاو لاق ةعسدر

  لئاونب 0 ندلجر لاقفهلةةفهيلع دشف قانع نأ علطف موقلا ن :٠ م مكيلع علطي سراف لوا 6

 : كالدب كاللام نب مم 0 5

 امرك هسسار انم عاتيا * اممللا انقلح امل يذلا نبي ا

 يركللا لاق 1

 ال رعأ ريغ م2 ند ملتس >5 د ا موقاا نم يداف ىذلا ل

 الز دق هقزع نمالصفنمو د 4 را و هز ا ملا د



 كوشي را ردحج ناكولاق

 2 00 000 نأ * تلا نأ 00 ىلع اودر

 دال ايف قبب ملة فاح ىلع *# ةودغ ةينثلا دس ىذلا 0

 الوسأ نيح مهج لئاق الو # اموعلطيال هللا نيع دهم

 ةفرطلوش هفو اوفلاحتف ا مكضعل هب فرعي اءاع اوذخا اولاق منأ م ل اقم امأإ

 1 هتجس وس
 ممللا قالحخحم موب اناوشب * انفرعي ىدلا اع

 ١من جار لاخلا فلتو #١ اهةوسأ نع ءضيبلا ئدح مول ْ

 كاك دحا رددو يدش عرس و لوا نبأ نيتيلا نيذه يف ىنغ

 تايصقلا موي لتق يت> ركب دئاق لزب م نابيش نب لهذنب ةسمم نب ماه نأ معزو ديعمل هن .

 هطقتلاف احورطم امالغ د> ودنا ماه لتقم ثيدلح ن نمذناكو 1 ىلع تا.صةلاو ةضق مول دعإ وهو

 تابصقلا موي. اوقتلا اماف بلغت يفب نم هنأ نيف ًاطدقل هدنع ناكف ةرشان هامسو هارو |

 ماه نم ةرش ادد_>ح وف هحالس عضو م اه | مك علي هي رق ىلا عجر شط اذاف لئاش ماه لمح

 ماه ح ب لاق باغت هموشب قو هلتقؤ هدصق 1 ةزيعلاب هيلع دشف ةلفَغ

 00 كم تاازال 0 نأ هرشان ةئعط ماوقالا ليع دقل_

 قامزلا دئفلا ميلا ءاحركب مهلا تعدجو ةضق م 1 ناك اماف نكشب ىب نمالحر رن

 يهمسملا كلملا دنع نب صاعلاق ةماعلا نم لع اوني راب نب ىلع نب بعص نب كلام نب نامزىنب دحا

 لاةفذضق موا 9 سل ناك د ما 1 مز ا نأ قفديح نب ناو 00 تا مولع هومر 0

 ثرحلا ماه دعب ركب سيئر ناك سارف لاقو هموق رغيف ًاظح سانلا لقأ ناك هللا دبع انأ هللا 2

 يتفانالو أ.ةه نم انآ ال لاقو بياك لق موب لزيعأ دق دابع 0 ثراا ناكو_ لات لاك دابع نبا

 ا 3 ريدر الو ىل> الو اذه نس لاق ارو يلدع الو ىلح الو

 داع نإ اك ا كالام نب دعس لاقف ا بيلك لق

 ارت ءايتوخو ءاعوا نيعسآ ىلا هن دانيال وك لإ ذا نا عيطقلا حتفاب جرعلا 3 ٠ 0١١

 نويوحتلا هدرويتيبلا اذه ( *) سوماق جوسعوجاسعا هعتحو رسمكيو فلا ىلا ا وأ 2

 لقت دقو ةعسوتلا باتك ىف تيكسلا نبا لاق حابصملا يف لاقو لوعف» ىنمع لعاف ءىحم ىلع دهاشأ] ٠

 3 ا يندملاو ة ا دب“ هنق لعافلا ظفل ىلا لوعفملا ظفل



050 

 )١( حارااو ليختلااهح * اصل ىتبي ال برحلاو

 : 07 اقوا سرفلاو تادحتلا يف راتسملا يفلاالا
 رار ها رع ىفدحوي و لك امباو تادراوب اوت دامغ نب ثرحخلا نب ري ذحأ املف

 لاسال لدحر هب ناتقيل ًّ الغ ىزأ يلا لباها ىلغتلا ا ١ سقلا ٌؤرما لاق مالغأي كلاخ نم

 مو.دابع ن , تت را هلق هب لوتقملا وه س تلا أ هللاو ناكف لاو هلاح - نع لاق اعرو هلاخ ن

 تيضرزا مالا لاَتف 3526 راك لقا اويل َْو لاق 1 لها 0 لق املق لاق لها م هإتقف هدب ةضق

 د 3 ةزرإ 0 لاقو لك نب , اريح لق تت ا غلب أاملاؤ تدحر سلق نإ ةعيدض وب كلذ

 لوق أوعمس اكل ا 0 ل ع نأ نيد 30 00 الغلا 3 لاق 2 دايع نإ تثارطا نأ

 ماه 0 هل لآ نح ه تالخ نيك ىف لبق لك
 ةاضانا ناقل لاج يح *# هع تلك يف لك .لك 1 ١ لاو
 دابع نب ثرحلا لاقو لتاقم لاق ليحرلاب ىدانف كلذ دنع ثرأا يضغف

 لاح نعلئاو برح تدقل د ىو ةفاحثلا طاره أبرق

 اراد ناو رجا راك ط هر الواللتق ىغأ 1

 0 ةاااعب الا ل ماج عن "ا

 | ى ١ سراف لو نك لاق ةزربوبأ معزو تايبالا ةناللثأا 0 هه ريع ا ع ملو لاق

 سقلاٌؤرمأ هللاقف خرلا هرخأوب ومالغاي الاخ نملاقف دامع نإ ثرآعانب ريم تاذرأَو 6 دابا 7

 اب ر>اولزتعا دق هتبلهاو اذهم ع ناق لها مهاب الهه مهو رح 5 مهمدقم ىلع ناكو يلغتلا نانآ ن

 ىلا لواهم تقتل 0 هيل 0 ناتقمل هت نعل هللاو هركنامت ؟ ىش ىف اولخدي ا

 0 هسكر ل باغل وس ا تدضر ل ماعلا لاقف بت لك لعن يل لاقو هم 3 هيلع دشو هلوق

 ا لهاهم لق هل ليقف داع نب ثرخأ ينأف ا هلّدقَف ةره نب ماه ل مْ ا اوربغ مث لاق

 ناكف لت 2 لاق موهلاتق ُُق دحو ملت 3 ه>ح واح ار مالا أه ركع ىلع لاما اودر لاقو بضغف

 مم عاش ناكو ردحج مهسرأف ن ناكو دنقلا ارسرلا ناكو داع 0 كرا[ هضق مول لك ع مك

 1 5 هبنأف وع ناكو ة ةعييض نب كلام نب فوع ةينثلا دس يذلا ناكو ة ةعييض نب كلام نب دعس

 2 ا لتاقم لاق داع نب ثرحلا ةضق موب مهن ر ناك لب فدنتخ نب سارف لاقو دعش

 يعد يلو لاق لهاوهملا ىلع ىناد هل لاقذ هفرعيال وهو سانا مازها دعب لهلهم وهو ايدع دابع نبأ

 0 ل لاا

 برا اب ىلب م حرمو ءاليخ اذ ناك نم يأ بهاملا محاحلاو لاق اها يزيربتلا ىورو )١(

 كح لماكلا طظفلو 2«( باص حاقو رفاح سوماقلا ّق لاقو هه هدحرمو هنالاء نع هل

 هللا حلصأ اذا 57 لي مظعال 2 نا لاق لق كنمَأ نا 0 فق لذد سب و ثراحعال

 ما لئاو ىبا نيب هب



 اخف

 وفك ىلع ىنلد لاق لباهم انأف لاق كل كلذ من لاق كما ةمدو كد يلو لاق كمد كالو لاق

 سقلا "1 دصق دصقو هتيصان ّ هماع كاذه نانأ نب سدقلا ارا الا هملعأ ال لاق ريدبل

 كلذ 2 كت را لاف هلتقف هيلع دغف ا[

 ناكل 506 ذا ايدع فرع ءأ ملو يدع ىلع يشن فطط

 نابأ نا هنابا اري رث * وألو بورا يف لط نملط

 نايثعاا ع وعسل و يدم فلات ةمتكلا برضل سراف

 خبشلا راتخا لاق تأشنم رتخا ثرحالاق كريغ يل دهم وأ هللاو ال لاق البام نأ رجح ,معزو 5
 يلهمان | لاقف ةفلخع دمتم هسحأف ىنا>دعقب يت> ال لاقدر ١ ةوءايثر خلا لاق رحمن فوع دعا لا

 خيشلا لوش فكف دلعل 0 دعشإ مو لاتَقلا ةهو>و ىجرلا رود َُق هدا اعا لاقف لاا اأو

 ا نعطو خرلا ةلاعب 0 < نعطف صاعو ور< هروتعاف ردحح مهلع دشو لتاقم لاق دعاقلا

 0 لاق ملاع لحر ينادش يب.سملا كلملا دنع نب ضاع لاق اهزيب ءاحو ءادع امهاتقف هتافاسإ

 تلق اءهلتق تكيس تقدص لاق رد>> تاق 1 كا ار لتق نه درب نادلرا

 املف لتاقم لاق نتتكم ]ا اها ردس لك ماع لتقو عرلا ةيلاعب ًارمع لتق م

 اهجوز نع ةارلاكأن ورح تاور! 02 ىلا رسالاو ةمقولا دعب لبلهم عجر
 لاقف هيخأو هيبأ نع مالغلاو اهخأو اهيبأو

 الاتقلا ىدنيو اولتق مهاب 1 نع ىعانلا ريم لش تكل

 الامن ءامدنمدرولا ليم | سلا ةص ع مرأل

 الاذقلاو هلال الا ندخل م« 1[ رع ا

 الش الا كاذ هدلا ب اه * اموي ةلاحم الو انويلغ

 0 لعش ل ىنأف هبا مدحأ هيلا بطشت تت فاو نعلا نشر 0 تح جرخ 1

 لواهم كلذ يف لاقف هايإ ايدك اف

 مدأنم(١)ءابخلا ناكو بنح# ف مارالااهدقف يكل

 مدي يطاخ فن اام جيص 0 اهطخي ءاح نيناباب ول

 مدنلا نم 1 رد 5 * .الو تيصااسفنمال تدعبصأ

 مح منيكلاملا يف تحأ * ترفل اه لش لك

 مدع الو ةليع نم نوني * الو رماركلاحانك ايلول

 222222222252222 ا تب ب م اي م ص ص صصص رسب ببسي ابا ابايهسسسسبب

 ةدارأا لهاهم 0 وب هلاوذا هللا باطف ةعيرض نب كلام 0 ورم 1 ردحنا الهاهم نا مت ١

 ةماعلا نب لاخلا ناكو لئاو نه. ةيلعلا تنلب ةبما امحاو ةيركشنلا دنع نب م ب ةيلعأ تف

 ىلع هقرط يف لزت :الهلهم نا ةنامث نبا لاق ةمجيعملاب هاور .نم طلع دقو ةلمهملا ءاشأو 0٠

 سس سس سس سس سس ب يبي بسسس -يس

 هناين نبا ه جاوزلا ىلع هويصغومدأ نم دواج وهو رهملا اوقاسفىلاف هتنبا هيلا اوبطخن نولا نميح
 27 رورو رورو توروس هوووسسسسس سس سس سل تتاح

 ) علا - قاعالاة 550



 45١و

 5 هيسقل 1 املف ًارخ هاقسُف لعفف هدنع نوكف هيلا هعقدي نأ ورع ىلا بلطف امهطاخ

 | قانعلا يف ةذيذل بوعل ء #* اضِ لاخلا ةنبأ ام ةلفط

 1 قوذيال نا مسقأو هب هنلا هلوط ورم أ لهلهملا نم هعمس نم كلذ يدأف ةديصقلا نم 2 تح

 ' آل دك 4 لح باتملا بيد در يحال الو مالو ارخ اضل

 00 لاختلاف ءان د اود هرحوأف لعفف هدورو لق هب تؤتلف بير "لا أ نايتفلا ريخاي هل اولاقف

 | || لاَ بيبر اهاعرب ناك يتلا باضهلا كلتف تاف هتيأر ءام ًابوأ وهو ةرضاحلا ءام نم هاقس هني نم
 ٍْإ مل يف نيو د ىنب نم انعم لتاقي لو لئاقم لاق ع عر انا بير باضه اط

 | ةضق موي مح ىف نم سان ءاح منة 5006 هلا لهدو كش نم سان ريغ ةيلعت نب لهذ الو

 ١ كلام نب دعس لوش كلذ يفو دنفلا عم

 0 او الحر انودفرب نأ * ارا تأ دف تمنأ

 0 ادماح امل نآلا عمست مل * اهبأن ىلع تخضأ ركشيو
 ١ ادام عا الواد اهنا # دقو لهذ ود الو

 3 ئ "10 اك كلا نيراضلاو .* اذعلا ضرال للا ىدفاقلا

 ىركلا لاقو

 الضعم ت وملا رطم كو اغا * تثأر ذا ةءاربلل مش تدصو

 0 وتل مهلا اهابرشب تنمو * تعتراو ادق تام دق ركشنو

 يلاآ ن . ع نك مل كلما دبع نب صاع ( لاق ) لتشب ؛ لو هفنأ فتح ساسج تام ًاميج اولاقو

 0 ديصق نه ينعي هرعش يف لبلهم مهددع ركب نم ةعارأو اعلا نم ره ةساع الا رك ذب الو دعت

 يروحت الف تيضقنا نأ اذ 0 رنا مدح ىذب انتلأ

 ريصقلا لدللا َن 5-05 دقف * ىلل لاط ىئانذلاب كي ناف

 00001 ف * ب نع رافلا سيول
 "الا تدعو ءاقل فكو
 ل ل م ىف اريج

 ماع نأ نيستلا نب
+« 

 رودصلل ىفشأ معلا ضعءلو * داع ىنب توب هب تكتم

 د

00 

+ 

 تادراوب تكرت دق ىناو

 رود دا ا تزرب اذا ةشلكا نف يفوب ند نا ىلع

 ولا نم نامعشملا هيلع انك دو لص نب ماهو

 ريبعلاك بد هحاخجو هيف خجرلاو هرد_صل ءوذإ

 روك ذلاب عرقت ضييلا لياص * رجح نم عمسا جيرلا الولف

 ركز هلأ ف 3 0 باغلا دك اًواح مو ةقيقش ينبل ىدف

 رح امااح ناد كاييعل 27 ْس ناطشا موحامر ناك

 0 ريدم ا ةزينع بنج # ا 1 ور ه6 ةانع
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 ردع قرضحر 0 مهياع ةفكاع ليلا 1

 ايا لقول ينب ند عج ءالؤبف

 قالا ىف ةذيدل ب وماء « اضس لاخلا ةسااف

 قانولا يف نم قا ءلايتاؤيال * ديعل ريغ كيلا ام يِ هداف

 قاوالا كتفو دقل ايا ,#* تلاقو ىلا ع2 تبرض
 0 اوقسمهارأ ى #* امد دعب شيلا ينيحرأ ام

 قانعىنباوقودصلا عسرو * >و صاعو ورمحع دعب ا
 قارعلا تاد يلع لح م #4 ىدواأموي تيم س دقلا'ئىصاو 3
 قافتالاب .ةاكلا هامر مشكح ذا سراوفلا مش بيلكو ظ 3

 6 فماذا دن امصخو * 2 [ذح راجح الا تم نا : 1

 ال دبرا راحولا يف ةيح 5 |

 نيل م لئابقلا ءابآ نا الل.اق اوناك ىلتقلا نا ىلع للدلاو سماع ( لاق ) تال نه ةينامع ءالؤفا] ظ

 نأىسع 0 اوقدص دقف ةثامسمح اوناك ناف مهن ينبو مهيأ اودعو مهودعف بورحلا كلت اودهش ظ

 اأ ردحج> لتق دقو لهاهملارعشب اح 2 فكو نوحي يخأ نا عمم لاق لئابقلاو ىلتقلا ددع غلبي

 هو تريح لتقو نعشلا ف هر ؛ لأ ةرشأل يركشنلا لتقو هرعش فور د رف ةضق موي عك

 قار ةئفن ماسلا كم رح

 يركلا تاتوو ةراش م رف ةحيرقلا نبا ةضق موي كلام نب دعس لتقوتادراو

 الدع تادراو لان هع تفح ءا د انيحاتكار

 اضيا لبلهملاقو

 قاس دق دالحا تمزا #* امسشعلا ةذل و ْ

 قارتلا دنع يسفن اولء> * دقف فرح دل> ينوللح

 تادراوء وي رخفي رخآ لاقو أ
 د.. امو تايزلا دس # تادراوب ءامدلاقارهمو

 مهلقعال ت :5 نأ ةعيراءانزو رماع لاف ةعيرالا ءالؤه نومة عمسم لايام يماعل ت

 نا ام هللاو فالأ ةةفرا اذكو ذك وو قالآ دا دك 3 اول مهما 0 ىف

 ل ءانسأ مهعم اولزناو مهئانباو لئابقلا ء ءاماناودعت اوناهف اغلا دم موقلا عيمج

 ا نا ىسع

 يوررو(؟)هب 10 نم هأ 0 اهيال ةتيملاكلذي هن رب اماوةقلاخلا نعل ودعم قالك

 اذا هنا ديري امناف قالعم اذ لاق نمو مصخلا ىلع ةححلا قلغي هلا هليواتق كلد.ىور نك ف 5

 نم ها كلذب امدشت برا نع ىنئثثي ال يذلا دلالا يدعلا لعجو هنم صلخت مل قلع امصخ :

 دربدال 0

 نو ا 222522522252595 2225و ص وو مكتب وو ووو وو روستو ور اول تو جاما جورج توهج تو قات انااا طماط تقال ح
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 م7 ىناغالا نم رامخالا هَدِك يفام هل جو

 الياغ بيلك نم ردصلايف نا # الولطلا ين نا نيعلا ر>زا

 اليده عاد كوصفلا ُُق اعدام * يذق نلةحاح ردصلا يف نا

 000 00 ارح سا + املو بيققاي كانأ فك
 ال و> ذواو دغذا نصخلا ىنب نم #2 2 مويلا زمن باقلا م

 00د الح مانالا نابل « نهر وه نم لولطلا يبي فك
 راسنا ل ردت دعو مان

 اليوط فويسلا مهف تدكر * يح قراونلا تح انريصو

 الوزن قاطعا نمي : احا ا تلا ول اولزني نأ وقيطي ل

 10 ا م اوضحأ

 نبا وهو سقلا ع ةيكبلات بوقعي لاقو يدع ه.سا ةديع 1 (لاق) لبلهمل رعشلا

 الهلهم بقل امئاو باغت نب معن اة بح نارك نإ مج نب ريهز نإ ثر 11 نب ةعسسر

 لاقو دئاصقلا دصق نم لوا هنا ليقو هرعشيف برعلا نم ينغ نم 2 ناكو هتقرو هرعش ببطل

 0ر01 1 21 لع وهو ءرعش ىف بتك نه لوا ءارخو ةقرأ ىأ ريشلا ليله دن ليقف لرقلا

 ءانلا-ريز همس يباك ناكف ءاسنلل ةنداحلا ريثك ناكو نياو ثنح هيف ناكو ىدنكلا رجح

 هلوق كلذف

 0 يأ ادا لعيف * بيلك نع رباقملا شينولو
 اءيف ضار الو يطسولا يرحم يف ةبايسلاب لوا ليه تاسالا نم ىناثلاو كوالا يف ز رح نبال ءانغلا

 هدا ناش دنعملو 0 نبال امم ةححس هيف ىذلاو 0 عبصالاو 4 ةقيرظلا هذه يف ن ظ

 مهاربالو رصنبلا كل رح الاو رصتلا زج يف قلطم لوأ ليقث سدا اق كرألا ىف.

 قرر ٠١ ةلاثاو لوألا يف قحسالو نطسولا ىرجي ق ملا لبان عبارلاو لوالا يف
 ىرخم ىف ةبايسلاب لمر فرفخ امهمف كلامو رمصنم ملا ل لايق يدفع قاثلاو 11 يف ةيواعاو

 أ خر نبالو رصنبلاىرحت ىف ةبابسلاب لمر فيفخ عباسلاو سداسلاف جرس نبالو يطسوا
 رمدنملاب لوأ ليقث فيفخ يناثلاو لوالا يف ضيرغالو م ام لوا ليقث فيفح نماثلاو لوألا 8

 كلاملو هنأ نع دامح ةياور نس يطسولاب و ليقث فيفخ عبا لاو يتاثلاو لوالا يف ىلذهللو

 0[ ل و قنا نع رصتبلا يرحم يفرضنخلاب لو ليق# فيفح نماخلاو ىتاثلاو لوألا يف

 يس وص (اممو )
 ىلاخو ل اهأااو ىعا ةدثلا دنع ينكح

 لاحملا لزب هاطت ىدعو #* 0 افشأمنا

 هانغو قحسا ةياور نم يلع ولا يري لقى ولا قالطاب لراداع حرس ن :رنا هانع لوهح ر تك

ّ 
ٍ 

 2 أ 1 111111111111 "نك

4 

 لمد 0 سر مي ال ا كاما

 د 0 4 اي



 0 . )١48(

 ) اهممو ( ةناب 0 ور#< ةباور 0 قحسا بهذم ع رصنبلاب 1 القت ضيرغلا

 يا

 تس وص

 لاي> نع لئاوب رح تحتل د ىند م طل ص أبرق

 ىلاعسلاس و ني تاساع د لاحت تابرقم 0 اه رق

 كا مويلا اهرحب يلاو هللا ل- - امانح ند 0 1

 (اممهو) حرس نك هنألاشإ ر ا نك هيفو 2 ا هلوا لق 2 ضار غال ءانغااو دامع ن كا ثردلل ر ءشلا ا

 (١)رارفلا نا نب ركل * ابيك ىل ورشنا ركاب

 نارعجاا ناو را 2 نب واخ 3 اوذمظاف ركاب

 رصنملاي رجم يف ةبايسلاب لفل ليقثاا ن٠ ظسولا ردقلا نم ك1 حرس يل ءائغلاو لهجاومل نعشلا

5 

 (اممو) ور<ةياور نم يطسولاب لمر فيفخ رحالا هانغو قحسا ةياور نم
2 

 0 الف تيضشأ تنأ اذا * 00 مسح ىذب انتليلأ

 ريحضقلا ليلا ن م ىبا دقت * ليل كاط بئانذلاب كيب ناف

 ريدم نيدلا نع 0 #* شعل تانبىدح يدحلا ناك

 رييكلا لأ ةمقك حوا * ليس ىلا نايرعشلا وو

 روك ذل عرقت ض لا لياص * رجح لهأ عمسأ خرلا الولف

 0 الا يف هلو رس ليقث ىلا 1 لوالا يف زر نبال ءانغلاو لهاهأ رعشلا

 سولاب ليقث ىتات رجضاللءال ولا ىلع اب الك تاجا قود ًانيخ ىدشا وع يطس ولا يرحب ىف قاطم لوا

 0 ْ ؛ ىلع ( ينربخأ ) ًاضيأ ضيرغال انل اهف نا لاقيو ورمع ةياور نم قحسا بهذم ىلع

 ٍقارعالا نبا نع بي نب دمع اندح لاق ىركسلا نا نسملا انربخأ لاق شفخ>ألا

 نانش نب -لهذ نب: ةح نب سانج بلشلو ري 2 ف ه رخاذا ةديبع 3 نعلضفلا نك

 تعقووا 5 تءجح رف لماح يهو ساسح لتقف ريك حت حا و ةعيبرنب ببلاك لتاق وهو

 تخأ تدل وف نائافتت ناتلسقلات داك ام دعب ةعداوملاىلا او راص مث ناك اهنيقي رفلا نم ناكف برحلا

 كردشال عقود ”ابادحو زف هريغ انأف رعل ل ناكف نواسح هارا 0 همس امالع ل ما سدح ْ

 هنع كسءاف كساب كاةحان يت>هتنع تنأ ام يركلا هللاقف مالكلئاو نب ركب يب نملجر نيبو 9

 عضو هنأ رس كنج ىلامان وهشارف ىلإ يوأ املفرخلا اهريأف هب امع هتلاسف .ًاسكك هما ىلإ 9 ٠

 دعل لاق ركب ىلع ةناختسالام ال لاخدإ هبق دهاشاا هحوو هبومجس دهاوش ن رم كيلا ا|دهو 10

 را هلا ننأ تأ ركيلابهلوق امآو ددهو دعو ةنم اذهوانياك هل اورشتي نآل مهب ثاغت قتيلا

 هيوببس باتك نم هاديعوو مهماع ةلاطتسا نر مه مب ثاغتسا اعاف



 ل

 ع

 ي>ةدعر امتلقادق ةعزف ةيراطاتماقف امترارح نما دب نيبام طقنت ةسفنت سفنتف م دبنيب هقنا

 لثف لع ساسح تابو ةبكلا برو 3 انآ ان را طا ةيفادلع تصقف اهنا ىلع كلخد

 دقو تماعدق ىذلا ناكملاب ىذا اما هللا هان ا رحطا ىلا لسراف مع 200 قحوفضرلا

 اخلطحا دقو يقافتت الدنا يح اليوط انامز كم يف برألا تناك دقو يم 0 يتنبا كتجوز

 لثمكيلع ردح قح - قاطنتنأو حاصلا نم سانلا هيف ند مف لخد نأ تيار دقوا زجاحتو

 1 رو هتم المآلا هموق 56 ىلثم نكلو لعاف انأ ٍسرجم ا لاَعف ائموق ىلعو ائيلع 0

 ساسج مسيلع صقف امهموق نم ةعاج 000 2 ردو مال هاطعاو يزف لع ناجح
 يف لخديل ءاح دق دا نا حفلا دعو لاق مث ةيفاعلا ن ه هيلا اوراص امو ءالبلا نم هيف 2

 امأ لاقمت هحمر طسوب س 0 دخلا دفعا ىلا اوماقو مدلا اوبرق املف مدقع ام دقعيو هنف ماحد

 نعط م“ هيلا ر ظن وهودهيبأ ل اتاق لحرلا كرمال هيراسغو ىنيسو هيلصاو 0 مدا يمرفو
 نب دمحم ينربخأ ( جرفلا وبأ لاق ) لئاو نب ركب نقال 0 ناكف هموش قل مث هلتقف 0800

 لتق الاق يعاطقلا ننيفرسثلا نع هي هي نع مانثه نبسابعلا نع يم يندح لاق ديرد نب نسحلا

 1 عمتجا ب 0 ساسدح تحأ ل تن ةلايلح تناك ةعسر 0 دلك ةص نب ساسح

 7” ا

 برعءلادنع انيلع راعو ةنامش هيف اهمابق ناف كمنأم نع ةلياج يلحر 2 ناقف متأملل ى ا ا نسيب

 يقرا 0( 10 2 اكلات ةقفخو انرتاو تأ تنأف انعام نع يجرخا هذهاي اها تلاقف

 6-5 لتقو ليلح دقفو دب الا درَدو ددعلا لك تلاقف ةليلح اب كءاروام اها لاقف ةرم عون

 9 لا ١ كلذ فكي وااط لاقف داك الا تتفتو داقحألا سرغنيذ نيب و ليلق

 تلاق ةليلاج تلحر الو لاق ابر مد بلغت كو ندا ةبعكلا برو عودخم هي أ ةلياح تلاقف

 00 غلبف ة اد هئكلا نم ةىم نا ان لاو نماعلا قارفو عدتملا ةلخر ا

 تااق الفأ أ دح هللا ا ف ريو اهرتس كتي هر تككفت ىف و تلاقف هاج

 لوقت 0 3 ؟ | رعأإلا فوخو ءامحلا

 ىلاست ىقسح موللاب ىلجت 5 ان نارك شراب فيي علا لل هدانا ا لا
 ىلذعاو يمولف موالا ب>وب

 رك ا ا ءارق نا هج
 ىدلا ١ تلي تم ذاق

 لعمل عا حا كيا

 ا ل ل
 هب يدجو ىلع ساسح لعف

 ىلحت وا تاحنا مع نكرسحت

 نأ ندعفمو ي روطظ خبات

 5. نيعلا ىذق .نيعلا لمح
 لي شت نيرا انتكرعب < 59 ب

 ٠ 010 كوب 7

 ىلت علام يذأ مآلا 00 2

 هب ىهدلا ضوق الليتقاب
 هتدحتسا يذلا تيلا مده

 ضنك نم هلتق ينامرو

0 
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 1 م تايشاف اهحأ * يوس ىنعع تنفق نيم ول

23# 

2 

0 

 د7

 لع ند اميح ىلإ م

 لاح تسب هب يمصملا ةيفر

 انثديحا نسب وس يدا ةليباز اسكن ل و 100000 تين 7 اكيفننيت 1 ل عشنا

 1301 رو رورو ورا ا 7 0 ا 1 ا دسم

20010 [11 

,- 
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 لضم ءزرب ىهدلا يبد + دق :مويلا نكتود قانا

 ىلفسأن م ىظاويفارونم * ىطظلب بيلك لق ىنصخ
 ل# مويل يكب امنا * نكهيءوبل يك نم سبل
 لكشملا لك ىران كرد * يفو راثلا, كردملا تشب

 : قدك دا اررد * اويلتحاف 5 ناك

 ىل حانري نإ هللا لعلو * ةلوتقم ةلتاق يننا 2#

 تما هراخاو لذا 2 هةر

 نب داح ىنثدح لاق كلملا دبع نب دمحم نب نوره ىنثدح لاق عكو فاخ نب دمحم ( يزيح 00

 هللاَشإ انتم 5 لاذ دوعسم انبآ ل نا ديعو ديعس امل لاش ناوخا نايلدإلا لاق نع قحسا 2

 ةرادحلا شقتي ناكو اهلا بسنيام ًريثكناكو لعف 1 ايل لاش ةأ صا همأو هود و ديعسا 3

 نير ءانبطا امل لاق هاجس لد لك هيلا نو-ورب شيرق نم نابتف 3 يأن[
 كايعس غض الاول ديع وه رب نا نا ليق دقو موعم نوكيو مهل ينغف مهتأيو اهلع نوساحيف

 ًاشاقن ناك ىلدهلا نا يهل ةبت 0 ةزمح ينثدح لاو راكب نإ ريب زلا ىف كارلا هلا نوره ( لاق )

 دجسملا ىلع فرشأف حار ىبمأ اذا ناكو نعيلا دعا < ناكو لك ةراحح نم مربلا لع ّْ

 ديعابأاب نولوق.ف ند و ضو نما ,ةرقعو ةرقضا ضر دق 001 ليلا يرب نا ثعلب الق ينعم 0

 ةراحملا يفمهيدبأ نوعضرفالف 2 دريل هيلا جاتحا رحح> انههو هللاو امأ لوقيف دعأ نمير 3

 مسيل ىغيو ار ا >> اهمظعأ ىلع ا . حمم لزميو حطنالا ىلا اهوردحيو هل اهوعطقي تا

 تفيطل وبأأ يفربخحأ لاق حانجح ىلأ نبا دوم ناد 0 رب دا ىذ حو نوره ( لاق ) '

 اونا < ةيشع لكن وحول سا رق نابت ناكو مهسفن| ند ناكو ركلا يلذبلا ىنغل الاق ةرامتو 5

 ا ( لاق ) مهينغف ماي ا اهيلع نوساحف هراد نم اسرق ىندررق ءاحطب اهل لاقي ءاحبطل

 ْذَئمْوَي وهو دلاخ نبثرحلا م لاق ربزلا كَ! ىلوع تن احلا تابع نب قسما ن ء ةفرط ىنأ نبا.

 تاعطقم هياع حرطف ف وص ةيح هيلعو مهنغي رحفملاب ش رق نايتف عم وهو ىلذطا ىلع كم ريمأ

 ع عمال رك قلقا نع داح يشدو نورح (لازلابل دراما

 كيلع 0 لاق ككمإام هل تلاقف ىف هنن ن1 ركل 0 هيرضح ال حرس نأ نا دايع نعل

 تباط دق لاقف هتنغف ىئدنغف لاق ا دقوالا نك كلاس علو فتحفال هل تلاتف ةعيضلا

 ىذيلا ءانغ هقاعن ل أ لحاف امنعهلك اهب ا  لذبلا ذ ندا هم اه يلذبلا امد مث يسقنا ْ

 كا 2 ىثدح لآاق سنو» نب لد عمسأ ( 00 ) هتحوز يو هحتشأ ج ند 5 مث حرس نبال .

 هلو اي نق ةيرقت ناسف  ناكو يع هلزتم لكسلرلا ناك كَ ناسغ وبأ ىحي نإ ديما لاق ةبشا 1

 ناكو نم نم ثرألا د كاع ىنغت ةيقعلا ةرهح ىلع سلاح َقَح ةره لبقأ مث 3 كانه مهنغيف ||

 لفوناا دش نب لع قدحو> نوره ( لاق ) ىنم أ عجرف 3 مْ 2 ىلع الماع |[



 ت22 لل اذ 1ذزذذأذ#ذ ا أآأذأذز| ]| |]|1111(|(|11|1|1----000وو سسوس ب ش215:111595ئ59ئ2:ئ20939329290ت20722592925239592تث21ثثآ05-2525252--09:“59535589ه7 “707924 سس

 مامللا مو ليالاب هلمع لمع دقو شيرق نايتف هيلا ودغي شاقنلا يلذطا ناك لاق يأ ينثدح لاق

 ىرذ الافطولا لوقيف اه انثح دقنولوقفةف.ظولا م, لوقف اننغ هل هس بارشلاو

 بوذنش ىلع سبي مث اهنولزمي و ةراجحلا نولقنيو مهرزأب نورزتأب ومهبايث نوقايف 0
 2 اوناكو ءامسملا ىتح مولغي وهو نويرمشيش لهدا ىف هت نوساحف للا بيخاتش نم

 0 نأ ةعاخلا ل كنت .ظو لثع انم دحاو لك كءاح دق نشيرق نه هب و ةنالث 07 هل لاق

 0 ناف مويلا هظح هلمجيل كئانغ نء انوص انم دحاو نقر اكل دقو مماع كتفيظو صقتن

 للا هاا نع تاجو اودارا ام مهل تينغ اونأ ناو انتيب اكرتشم كلذ ناكاناوه ةعاما

 تصمت

 مهدحأ راتحاف او اه لاق ائمو ةيشبإ 5

 «دحوملا لالا فرط انب 1 د ارحل رات>او # دانه نم فئاصملاف تافرع تفع *

 نسحا ناك ايش د وعماسلا عم قة اهايإ مهانغف * افلك يتدازذ ىدعس ترث * رح الا واتخاو

 ٍإ هيف كل لهف نك 0 ةحرابلا تود 1 دق يف مهل لاق فارصن ال اودارا اما كلذ . ند

 مهانغف عفدأاف كلدب امعنم هناه اولاق

 تع ءاقرول لل ىلع عضم و ةعافشا الع ءاقرو تفته ناا

 هتفيظو ةرطفإو هانإ مهانعو اوداعف هيلع الا 1ع ّق انحوب ص نوكال مرد>ال هللاو 5 اولاَقف

 0 قايدابأ هنو دانعتسإ اولازي 1و

 0-5 تاوصاالا نم ردا اذه يام ةيسل تجمل

 وات وض كلذ نم
 005 طا ننام ىتح وات © دنع نم تئاصملاتافزنع تفع
 دهعلا لعن وكت تناك 5 تلف .* ىبلاو مداقتلا لوط اهريغو

 رموزاب لوالا لدقتلا نم مولا ردقلا ن* هنو يلذهال ءانغلاو روع هلأ ليقو صوخدالا عشا

 ع اممو رصنبلا ىرحم يف

 مد ةراتذلا ةماملا نم تكدس وع 1

 كئوصا ول |ىفءاز وحل اتداكدقو د 0 لاعب ا ب. ظ 1

 ل اهف خحراا روغلت فايق * اباهأ نود نمو اني 1

 ىرح يف رولا قالاطاب 0 5 يلذولل ا ءلاو 4م همسأ و هىعاش م ا عش ع ليوطلا نم هضومع

 هدعب قئاولاو ديشرال ريتخا م اذه يلذها نأ وج زه يملا ىحيل هيفو 0 ندللأ وهو رصنلا

 امنة رو لا ترش ند
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 افاكح امم ىقئردافو * افلص تضرعاو ىئح مف

 انيدح لاق يهيشل ؟لا سنوي نب لعمسا ( ينربخا ) يطسولا ىرخم يف ةبا.سلاب ليقث يناث يلذهلل ءانغلا

 ا د 4. 07 رك يلذطا ذولا هن يصح امل حرس نا 0 لاق قحسا ن ع ةمش نب نا :

 شلاح وهو كعشاب 0 عفبأ املف ان ةننم تدلوو.لإف هلع 13 هاعدأو اهب اءاض دل |

 اذهو فحصملا فد نبأ ا لوديو هصقري لعجو هفتك ىلع هاش بثوذ شيرق نه ةيتف يف

 نم يلذحلا نبا اذه هنوفرعتام وأ لاقف ىبصلا اذه نمو لوقتام كلو هل لق دواد 0

 0 نكآخو روب هلرس تعطقو ىو كنخو ءانثا ليسو دوع ىلع دلو حرس نإ ة ةنبا

 2 تاكد لاق يناهاملا ىدبع نب هللا دبع نع ه ا يد نب لع نإ( 0

 نم نمحأ طق تار 0 ر> فرطم هيلع 3 و هحاح يلالخوا مهاربأ نب قحسا

 ير كنكف ةيصح ةلودو ةئس> ءايأ مل ناك دقل لاف فرطملا 0 يف انذخا نأ ىلا انثدحتف

 الإ ا اك كلف بحت ترك 1 مهرد فاأ 4 هّتمق نإ لاقف هلثم تا ام.هل تلثف اذه

 نيمالا دسم لوسرل تببتناف نحماناو تف ,قحسا لاقف رانيد ام وح
 نأ ند لكح ا نكد ماعطلا ىلع اليخ ناكو لج ٍنينؤللا ريهأ كا لوي لاتف ىلع لخدف

 هيلع تاخدف هعم تمقف ءادغلا نع لودسرلا يف انعأو لأ ا نك وف هيلا نهد

 قحسا اب دمم يل لاقف ءان 1 زذ> ةيحو فرطملا اذه 0 هنع نع دعاق ىدهملا نا مار

 رامح يلو نيئمؤملا را تدعم ا تقو اذا ممل ل كنا لاق يديساي عن تاق تيدغتأ

 تاقف اهانإ هوقسا لاق لاطر 1 ةلزاخ ا وااقف ا - 5 يال |ةف لك الا ىلع يناد_> ام كلذ ناكف

 مهونأ اأو 2 امُح نالطر يللا عفدف الطرو نياطر ىتسإ لاق 1 قرف ا تا نأ

 ىننغ لاقف ينع ىلا 0 7-5 هتنرششف رخ 1 لطر لا عفد م اهيعم ليست يدش ١ نا

 ىلا لحد 3 5 لخدف ماق 2 براطو ا لاقف هتينغف ا رصان ربك انكيرد اك #

 ناندرو: امرين -ىنحو قا ىلإ بهذا تلةف يل امالغ توعدف همايق ا يف تءقتذ نع ءاسنلا

 هتباد نع لزنو بالا ىفاو الف اًمهب ينءاسو مالغلا يضمنالجحو اسكر بهداو
 تدعو يللا يسفن تعجرو ا.ّماكأف ن :«تدرو اهزبلا يلا لخدأو هيلع ضكرام ةدش نه قفنف عطقنا

 كذدذِع 07 كدبع ااا يل امضقت نأ بدأ ةحاح كلا يل مهأربا يل لاف يسلجم ىلإ

 افرطم كم تا تلك د فرطحملا اهو« ير. سيلك * ىلع ددرت لاق تئشاما لف

 0 : نأ حا لاقف اراض كيلع هذدراو  ىراوالا لع هقلأف كلم ل ريصأ يف كلو اذه ىلع

 انام ةوضلا هلع تددرف ادكو اذك هل> نم وهو كسبل نم هناف اذه حل 1 ا ل ىلع

 * مهأر | هانغف اندرو برشف انذعق م 1 ءاح يح ائمقف دمحم هر انم.س مث هذخأ يتح

 1 نيكل كافر دا رطيدقع برطو اندم ند فدا : للاو يناكف «ىرتلا

 ر.222222شتتظس2لشلسلسل 12212ل5525لْلْإااا127 27177777701772 و و ب ص ص بس صصص سمو

 كا



 لاق وه نم لاق 1 أمف يل نا تن | كا اع ا ةعاسلا يمعل راك ع 0

 يتحنينمؤملا ع 00 تقاضأ ملو انأ تلقفَتق امل هم هتذخأ امنا لاقف فنكو لاق قحسا
 يناطعأ ا م انقرصنا اماف رعأ نينمؤملا ل كك * أف انا امألاق ىطعإ مف ك 2 نإ ديرب

 هتءرق ىهو مهرد لا ةامدن ذخأ ادهف فرطملا اذه ناعاو انناأ نيناك

 م ةرادملا دب ةبأملا نم لس وص جم

 :ةباحأ ن ء ةظحجح ةياور نم

 اوبرطيو اوذلي ك * اوبرششي موقلا للع

 كل 2 لازع د + اؤفلا للص .انعا

 200 ىددس ىو * اعلا ىلع هتنشرف

 ,بعصم لءالايرمس ن # ودوىوطانودلاح

 0000000 اه لاسر ىكحاأ لع ةطاشو
 لوالا ليقثلا نم هنو حمسلا ينأ 0 كلام را الا ُق ءانغلاو تايقرلا سق 0 هللا ديبعل :ردغلا

 عبارلا يتاهيرس نبآلو 01 4 عاف قلطم كوأ ليقخدق ال هدو رطسولا يرحم ىف ةباسن ا

 كرا ل فيقح هديعل امو 00 ىطسولا ئرخ يف كك 0-3 يان لوالاو سماخلاو

 يطسولا يرحم يف ةبانسلاب

 مد هرابخأو هبسنو تايقرلا سيق نب هللا ديبع رك ذ اع

 ضيغب نب ديبعنب ريحح نب بايض نب تنغأ نب ةعسر نب كلام 0 نبت ال هللا ديبع وه

 دعس نب ىدع نب فيرط نب ةعيبرن هللا دبع نب بهو ةنبا ةليق عاق بلاغ نب يول نب نعاع نا

 نب روزا 2 دنحج لاق ءالعلا يبأ نب مر( يرداو تانك ن ةانع دبع نب ذك :نب كيا نا

 هندحو ريب زلا لاق ةحاط نب دمت ينادح لاق ىرمعلا ةمالق يف ن نب دم نب د ينادحلاق راكب

 نب تواح يبو يؤل 0 12 نس صين نبل كاف ناك اع مح الاق ل 0 تي اذا

 نم اهرعو امهسام ةدش نم نايرحالا امط ىلق 0 نيفلاحتم اناكو ةماه 0 نفد

 اعيمج نيمس ةوسن ثالثب بيث هنا تانكرلا نع نب هللا ديبع بقل الفاو تر ا رعل 3 35

 000000 0 ل 0 ينأ نب دحاولا دبع تنب ةيقر نمم» ةيقر

 ه6 اك كاك هسا ىف نذ ةأرماو ةيقر اط لاقي اه مع ةناو ىْؤل نب صاع نب ضيغب دبع نبأ

 ريب زأأ نع ءالعلا بأ نب يمرألا قرا مف دحاولا دنع ناكو د>اولا ديعتنب ةقر يفهاوه ناكو

 هلوغ سبق نبا ينع هاياو ةقرلا لزب

 دحاولادبع تاموزامزلا رثع *# امدعب ةريزاب شع ريخام

ْ راتخلا نحللا اهفيتلا ةيناثلا تايبالاو ربخلا اذه بقعب ركذت اهف ينفي راعشأ ةدع تايقرلا يف هلو
 
 ا



 ةئيدملاب مكملا نيناورم ةطرش بحاصناكو يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب بعصم يف اظ وقإ ّ

 نأو صم 0 لاق 1 ىنندح لاق راكب نب ريبز ك1 لاق ءالعلا نأ نب يعرلا ( يتربخأ 5 ١)

 سرح ةئردملا ا لاقف هتطرش ٍفوع نب نمحرلا دنع نب بعصم ىلو ةئيدملا مكحلا نناآ

 رود لخدف اديدش اطيضاهطيضف ةلبأ نعاو ملجحر يقنع ةناغاق 59 نم الاحر ل ةئردملا |

 لاق يعصم نم ساناا هوكشيام ير مآ لاقف نارع ل رخمنبا

 كلا مانو .فوطقلا ىدعا © نع قاس: نم اذهب ىتدل ش

 مد هرم ىلو نا يوعهما ير ةياور نم سلو ريحا اذه يف يعصم ريغ لاقو 5 ١

 لاذ 1 يب 00 دل هللا ديعو هنع ىلاعت هللا يضر نيسللا جرخو 1

 2 7 نبا قطو ذاع انفيس قلأ ثيرح ما ن؛ ل دعاس خفتنا لاقف ل مفأ ال .لاقق ريب لل 2

 ريدر أ ل لاو مشاه ين ُ رود عدهب حاوي ماجا نا ساد 9 نب ور< 7 0 ورم ىلوو' 3

 6 رديت نك م برضو ءاقندلا ا لاش يتلا عيطم نب و 3 راد مادو غلبم لك تك ميم غلب و 9 لعفف ! 3

 الا ناك لاَقف 0 تت رشا د هل لاف هب رمضل 0 0 اعد مث طوس ةكام سد كا

 ورم ب رحو أ ةهورع قو عر 0 هب رمضف ليحل لا هع - لمت نأ!

 0 هنم با ند د نب راوشملا ناكو ريب رلانيا ىلاهن» أوبروف اديدش أ اب رض سانلا 1

 لاقو نامل ا رقم ريغ يف هنفدف تا اح ريم أابرض طولا هب رمخو هم 5 شوا زل ءا ىلا رمالا ]7

 تلأس لاقرب زلا ينثدح لاق ىم را( يل "اسأل نع اة تالا رع نا هنع رك ذ انف سانلل

 نك نإ ,| | ولاَ مولكف مالسالا يف شي رق سعاش ن ء نسح نب دمحو كاحضلانب ١ َكمحَو أيعصم يمت

 دنبتع نبا ناهع َنِع نسحلا ل ١ د محو نامع ىف كاكا نعو ىدع نع كلذ يكحو تايقرلا

 ىت وب ربل للا كلملادنع نب روسم نع يعبسلاو رمت نب ةمامع هلع ىف ند>و ري لاق يعوبريلا نمحرلا 1

 لاق راكب : نوب ركل 0 اهريغو ءالملا يبأ كَ 000 يديزملا ساعلا نا دمحم را 3

 ىلا. ىا"تايقرلا : نب نأ ريزلا عن هخ هن نع يئسولا هنا دعت ن رحرلا دبع انثدح 0

 كموقل حصا كناق 0 رعش كلف دق يبا ىمعاي هل لاَقؤ يرهزأا فوعن ( هللا دع 3 ا ١

 مف كوكا اا هن دا ت6 000 ل لاَقو تفك اندر ناك ناو تاق 5 0 1 4

 بعصم ليالا يرسو * يوطاو وهلا م

 باقت لحر فكحا ىلع طايشسو 0# ٠

 بوءصم -خ جرخو ىوطا ىريب ز تت ل دف َ هللا كينع ناكو عاش كانا 5-5 ناب لق لاَقف 0

 ينَأ نب رفعجن هللأ دنع ىلا احلف 0 هللا دنع لتقو بعصم نا كلملا دعو نتا

 يأ نب يم رأاو ىديزيلا سان ءلا يبأ ا 0 ) اني ١ هما هم يف كلملا دبع لاح بلاط

 موقلحلاب قاعت امك وه لبقو نسا لكل قرا رمل قصل ام ليقو ةّئرلا رحسلا )١(

 حايصملا :رم هأ لفكو بيسو نسلق نازو تاغل ثالث هشو ةئرو دكا ند
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 هللا دنع نب سبق يلوم ىربربلا ريصنلا نب هللا دنع ىنثدح لاق ىريزلا انثدح أولاق |اهريغو ءالعلا

 ' هغلب نيح رييزا| نب بعصم عم تدر تايقرلا سقنب هللا ديبع لاق لاق هبا نع ريبزلا نبا

 ! يناعدهعم نم ردغلا دو نكس ريبزاا نبيعصم لزت املف هيلازاورم نب كمل دبع ص وحش

 تاقف لوتةميفاف تش ثيح قاطن ىللاقو اهنم ينسبلاولاملا كلذ نم قطاخلا الف قطانم و لامع اعدو

 اهياترص تبب لوأف ةفوكلا ىلا تيضم مث لتق يتح هعم تقأت كليبس 0 ا هللاوال هل

 تأ أمف تدعقف ةبرشم ىلا اهأ ةجرد ىف تقرف ناتنمظ امنم اك ناتنن ١ اهل ةأسعا هيف اذاف هتاخد

 لو 2 دنع كلذكت قاف ءوضولل ءاملا وشرفلاو بارشثلا اننلا يدل اح اع ةأرملا ىف

 ينم ااا ولا نع ينااستالو ةجاحلاو حايصلاب ينلأستفحايد ل اكيف ىلعو دعت و ىنحاصياميل مقت

 ىنلاست ىلع تدغ يناك؟ تضرغ ويفحايصلاتدقفو ما املا بلاط. اف لماو يفحايصلا عمسا كلذىفاناو

 هللا ءاشنإ هيلا جاتحتاع كينثأ 1 ا ام -أو تن ضدقىلا م رعفةجاا و حابصلاب

 ا .ملعنيتاحارتدعأ دقو ترق تنس اذا تلاقوىلاتدقر ةقاورأ , ليللا برضو تسع ايلف لاك

 00000007 7 اك نال راو ديلا تلاقو قي رطلا ةقفنديملا تطعأ وديعامهعمو هيل حاحا

 اولولوذ تابقرلا سيق نب هللاديبع تاقفاذ_ه نمىللاولاق ىلزنم تققدف ذك لأ كفر يم

 يت>دبعلا ىعمو تضهن مت ت 1 010 هد ثقات تقولا اذه يفالاكماط انقرافام اولاقو اوكبو

 تاه>و مهعم تسال هباحأ ىشعا 0 0 تطرأ نب رفعح نب هللا دم 6 | هن دملا تفدق

 كح ندا نا كلف نيد ن.لاقف 0 التك هلع جرخاملف رابط نبارايراب لوأو مامعتأ

 ا 5 ا 0 ىنكلو كب رفلظلا ىلع ىيصرحاو ك.ءاطيف مهدجأام كر كاف كب

 ابلأسي 52 كفا ءاع يش قرا كاملا دبعو كلملادبع نب ديلولا ةحوز يمن كاف كاع

 كالا 1ع لتسدف ةءافنلا ايلأي اباتك ا 00 5 نال 0 هل عفشت نأ
 نسق ناالا كل ةحاح 0ك ضق دق لاَقذ 0 ىل ما تالاقف 0 لع ابلاسو لعش نك 6

 قنا لاف اهدخ ىلع اهدي تءضوف اهدخ باصأف هديب حفت 00 0 تلاقث تاققرلا
 تاقرلا سق نبا نجاح نإتلاقف تايقرلا سبق نبا تناك ناو كل ةحاج لذ تيضق دقف كدي ىعفرا

 نب 0 9 ثعلا احم رضح هيرق نم و لاق كلذ كلأسأ نأيف :اأس بأ ا ل د 3

 سسك نب نذا 0 سانلل نذا مت 3 ندالااب >6 كاملا دنع ساحم مينا نيح سانا رضحو سف

 آل أولاق اذهنوفرعتامأشلا ل هاا كلاادعلاق هيلع لخد اهاف هلنذا مل م مهسل اا اوذخا يَ تايقرلا

 لود يذلا تايقرلا سيق نب هللاديبع اذه لاقف

 ءاوغش ةراغمأشلا لمشت * اموشارفلاىلايمون فيك
 ءارذملا ةليقعلا مادخ نع *ىدبتوهينب نع خيشلا لهذت

 دق ىطاسإ ىلعو كريم ف راصو هتنمأ دقو نآلا لاق قالا نك مد ائقسأ نيئمؤملا 0 اولاقف

 هدشنأف هل نْذأف هحيدم هدشني نا تاق رلا سقنبا هند انساق اولعفت مف هولتقتل هل نذالا را
 0 يي ي يي يي يي يي مم يمي تميمي سا 2 يس بسسس سس سلسال سس لسا بيبي بيب بيبي بيبي يبي ببسي بسيسسسسسسااااا

 مف لوّشي تلاه ديصق



 )لاة١6(

 00 0 دلاب هئيعف #2 برطلاةريثك ند هلداع

 بقص الو .اهراد ىمثاال * امل حزا ةذوك

 ع1[ ةرخك تمر و دلال
 اف لاق تح

 بحل اوراقولا هيلع يصاع_#لاوباهوباىذلا سغالا نا

 نهذلا ناكك نيج لك + هر از 0 كد
 تءصم 8 لوش ومدعلا نم ىلاك جانلا !ا يحد س 0 3 اان كلملا دع هل لاقؤ

 ءاملظلا ةهح و ك6 اج ل 0 0 :.ا

 ءايزك - الو :ةنم تس ورج # هق 1 3 عك 1

 تايقرلا سيق نبا لاقو لاق ًادبأ ءاطع نيماسملا عم ذخأتال هللاو نكلو كل قبس دقف نامالا امأ 0
 نب هللا دبع هل لاقف ًادبأ ءاطع سانلا عم ذخا ال تيك ًايح تكرت ينامأ ىنقتام رفعجحن هلا

 ةنسنونامت كلذف لبق ىذنم ةنس نيرششعلاق كسفن رمعف لاق ة .ةنسنيتس لاق ن سلا نمتغاب 5 رفعج

 كريمعت ىلع توينأ ىلا ىلعكا كلذ لاقو مهردفلا نيعبرأب هل صاف مهردافلالاق كاطع 5 لاق

 رفه> نبأ هللا دع حدب تانقرلا لس هللا دع لاق كلذ دنعق كاسفت

 اهرابعو . اهلثلا 22غ ءاوس * رفع> نبا 0 ءابهشنا يب تدقت

 اهرارغ ليلق مك هل و # هنأ هللا ه- د 17 0

 اهراح ضورلاىلع ىنثياك كدلغ *« هلها تنا يذلا, نش كانا

 اهرازم قشمد ىف اليت ناكل * ردح نبارود اد
 اهراماكت فورد نهارك * م2و قيدص لصوب مل تم اذا

 اهراحم نيتقرلا لغات ضائو # احر تارقلا شفا ت0
 اهراشعو .ايلؤش اهم كٌواطع * ةيحم هللا لود ام ىددتفو

 اهراغ_ص ىمنتو اهاريك عامك * كرابم ءاطع تناكح ةكرابم

 دنع لاق لاق كلملا دنع نب يءصم انثدح لاق ريب زلا اندح لاق ءالعأا ينأ ََ 0 ) ري (

 رفعح نبال لوشت نيح هللا ترها امأ نس نبا ك<و تافرلا ق ندنلا دسعل ن اوسع ن كلملا

 اهرارغ ليلق 0 #* هنأ هللا ملهي دق ا

 ةماعو تنأ هن :ملعو هللادملع هللاو دق سدق نبا هل لاقف "1 ا لقت لو ىانلا اع دق تاقاألا

 ّللاديبع نأ ىنأ ىلع تأرق قدحسا نب دامح لاق لاق ىحي نب نيسملا ( انايخسأ )سانلا هملع 0
 هللا دعب راحتساف هلتقيل هيلطو لاملا تنب نم هءاطع 0 نب كلملا دنع هدم تابقرلا شق نا

 ءاحف رّدعتف رذعح نبا ىلع نذالا لطف راح نئاتل ايد ناكو اكان الات دس ا

 ورجلا حاب تحبتف رفعج نب هللا دبع لحر لبق نهتشش يئاس لاق هيلعدل نذاتسل راج



 هتاف مرهلا بلكلا حابن تحيبتف هسار دنع ىلا تردف هلجرب ىناكرو هينيع حتفي ملو هبتناف ريغصلا

 هيلا لخدف هل تنذأف هل نذنالاق بابل, تايقرلا سبق نبا تاقفكحيو كلام لاقف ين ارف هينيع حتفو
 تالعحف اهنم هلدع لامتف ريناد امذ ةيبظب اعدق هريخ سدق نبأ هقرع هب ن1 ف ربح نبا بحول :

 كليو كالام هللا دنع يل لاقف كح رايد هاي تددع ّىح يدهج قود 0 مر و طع

 رانيد ةناكاك اهو ةيبظلا يف ناك ام دفن ىتح ع كامحف ن طا توصلا عطق تقو اذهام تكس

 يم هيلا تاخد اذاف عك لاق يسمأ يف نيئمؤملا ل نأ 1 رفءح 0 لاق ا صف املف هيلا امعفدق

 ماعطلا مدق املف كلملا دبع ىلا هعم لدف رفعح نبا بكرف ًاحاف الك أ لكف ماعطلاب اعدو
 0000| | 337 | | |ذ_ه لاقق اذهغ نم رفعج نبال كلما دع لاقف لك ألا ءىس لمج
 لوق, هنال لاق كلذ فيكو لاق 0 تركك | ناك لق ناو ئتسا نا اقداَض

 اود نا نول ّ ا نا قدقام
 لاق لاملا تدب نم ءاطع هطعأال كلو نما وين ناقد 0 امف هتبذك أ هلع كيضغل هتلتقناف

 دق لاق هدذ نع يىل توفعو همد يىل ت.هو 3 م 0 نا تنوع ا 3 يل هتهو دقو مو

 ءالعلا ينأنب ىلا ( قرح كلذب ا تاعف دق لاق ءاطعلا نمهنافام هيطعت و لاق تلعف

 رفعح ا ىلا اعطقنم تائقرلا نق و نبا ناك ل !او حش ينثدح لاق راكب نب ريب زلا اندج لاق

 ردش نأ هللأ ديع 0 ا هل ر>و هئمأف كلما يعدل ا م هنيدهنع 6 هلصن ناكو

 تءاح 5 6 أ 0 نه هضوعو اجاب هللا دنع هاطعاق كلذ لعفقف هنايح مايأ ةقكرأف هسفنل

 هيلا اهعفد مدق اماف هتاصدل ع هنزاخ هلأ دبع عَ تفاعلك نإ آو كلملا دبع نم ةلص هللا ديع

 00 نال لاق كاع .ةيراخ ءاطغأو

 لئانو هادن نم لضفب تءحر * هؤادف ىشض هللادع ترز اذا

 لفاغب بيغملا ىف ىنع كي, لو #* اظفاح دوال ناكهنع تيغناو

 ىلت اقم ىنم ن انشلاودقحلا يذل « تديدقو هلالا دبع كر

 لهانملا 2 توملاضايح تيار #* ام دعب توم اد رم نم قدما

 لخال> تاذ ءانسح ةيراحو # ةبطع هتئح امل نا

 م56 ىناغالا نم رابخالا هذه يفام ةبسن ام

 تسوضص ف
 بكسي عومدلاب هنيعف * برطلا ةريثك نم هلداع
 تقصاالو اهراد مثاال * اهل حزان ةفقوك

 ببس اهنبو ينيب فرعي * الو ىلا تبص ناام هللاو
 بحت ةروس 0 و نافعا قدرتك تئر وأيذلاالا

 اا ارا ملال هلوق يطسولا يرحب يف رتولا قالطاب وأ اليقث دسم هانغ حرتستلل نم هضورع



 )ةذة١(

 ًانالف نا لاقيو ناكمالا 0م ار 9 1 2 نم اعأ ينافلك ام لاقيو ةمرقب تسلا

 سعاشلا لاق اذكو اذك لمفن وكي نانم مت

 امم أانلاح ورم نال * املج 3 ل هتف رطأ

 زجحارلا لاقو ةمرق ي

 ناد الو مهأ ن نم تقلل ام ال ا

 تت دخلا ىفو نالف رادلةم ةأصم 3 داما دف تبقاصام هللاو لو# ةقصالملا بقصلاو ْ

 نالف رواس لاق هنمو ىمالا ةدش ةروسلاو هتعفشل قحأ هنايأ هقصال اع يأ هيقصلب ا الا ل

 (اههو:) اضيأ ةيقبلا ةروسلازأ ليقو اداشتو اءلاغت اذا نالحرلا رواستو ًانالف
 «٠ وص

 اويضغ نأ نوملحي 3 2 و سن اومشام

 برعلا م-ملع آلا 2 * |: كوالا ةذان ا

 يم.دالا لاق * برطلا ةريثك نم هلداع * اهاوا يتلا ةديصقلا نميهو ةبابح نيتيبلا نيذهيف تنغ

 اب ىلع ودغتو حورأ ةنس 00 تقف نسلق نإ 1 لاق هنو اف ةفوكلاب اهب ام 1 مأ هذه 2

 ا
0 

 ظ

 أ نأ اذا قيرطلا ل حانج نم رم ةئس دعل نأ انكذ ىبن الو لاح نع 31 الو هيلا جاتحا 8

 تكنو را تلاَقف لحار كك ةارلل 6 1 دع تس نءةمذلا ةءاربب يداي كلملا دوع ىذا

 اويضغنا نوماحي ع الا 0 ىف ا , اونشام

3 
 ا فلدحلاا أ كيران ةعسااو بحرلا ين. ماقلا تدر 0 ا 0 0 هه علاش ءادن اذهناف تيا 0

 هيلاجاتح || ام عيمج اهلعةلحار ىلا ل لدللا ناك امل كفا دصت ذل ن :يل دو تاقف يف < اع ا

 1 00 ةرصناف ينئفاكتل اذه تاففام تااق كك 3 ل ُك ءادؤ تالعح تك 1 ند م ل ىرفس ْق ا

 هم ٠ نعراكب ن نبريب زر :ا| ) رك ذو) يرعشىف اه | 2 ةريشد ابا 7 هس يف الإ - هللأو / 0

 مولتق ىل لع هما اعإ سرطف ينأ 2 ع ىب ب>اص سابع َن هللأ دم ءن لع ن هللا دنع نأ بعص 1

 نوحدمب م 6 اذه نا مهضعبل لاَقف مشاه 2 عم د مول تأ 3 قنعشلا ع دقن 3 3 ١

 1 انيف رس نإ كوق لثع ال جدي 3 تاه ده لاو هب 0

 عقوأ 3 ا < اذنك نعانا دعب كلش 2 كمل ف عمطملايرأ الا ىلع نب هللا ديع هل لاقف ,نيتيلا ]

 20 ا :”ديح لاق ريهز نب دمحأ انثدح لاق يديزلا سابعلا نب دم( ايريس | ١
 0 ةنبق ديشرلا نومه ٍضررعأ لاق بعصم لإ نب هللا دع يدح نع دك غن دح

 أوم ضغنان وملح - اللا أ يق! نم ومس 5

 تنغفتلتق هيف ترص نأ امءاو تطلغ دق اه أت ءلعو كن ا ه>و ريغل هب تأدتبا املف

 ل٠ باعألا ريق كاش تا ل1



 (اكع)

 0 وما ال ينو عاتمت نينمؤملا ري | لاقف .لعانأاب تجبسا دلاخ نن نحل د 7 لاقف |
 لاقف ةيراملا ىلع يمغأف لاق نيبحن ثيحب ىنم تنأف يعوق اهؤازج كلذ لاق اهماق 2 نذالا

 دلاخ نب ىحي
 م زوش تاز 2 نه * 8 ا نين وما ل تر 0

 هش ا اممو

 اهراهنو اهايل ماع ءاوس * رفمج نبا وك ءابهشلايتدقت
 اهراسغ ءي 5 يه 0 #2 3 هللا ١ ل دق أرما روز

 اهرارق قثمد يف اليلق ناكل #* رفع> نبا 1 نال را هاوو

 5 يطبءالو لحمل س د 26 تاواَس 0 تدّش هلوق رص لان لقت د يا ديعم أع لي وطلا نم هضورع

 || ىنعي اهراسغ ءىطب هلوقو لحعي لف هددقم توف فاخم ال نم ريس راس اذا نالف يدقت لاقيف

 و كل ها ام لك يف راعتسي مث اهنرد ةقانلا عنك ناي ارا لاو "يلعب فورعملا اهعنم نأ

 زحارلا لوق

 ةردلا رارغكاراسغ مث # هرش تالهن لكل نا

 كلذ لثم قالي لاقو

 ارارعإو ةرد كنيععومدف * راب ةئيثب نم كنيعل تح

 ريغب ريس راس هلوا يف لاف هزحعب هردص ضن هنال سق نبا ىلع يع امت تببلا اذهو ريبزلا لاق

 0 لا ةياغ هذهو < اهراهنو اهلل اهلع ءاوس # لاق مث لج
 ءانغنيشملا نيذه ىفوهلوق تايقرلا سيق نب | ىلع بيع امتو

 تسسا و رص
 امطف وأم اطفلل ازهان دق * اهبايغط سو نيايش عضرت

 امد ناغل أ كرر #* اهدنئعو الا مولا صمام

 ةديصق يو ةناب نء ورع ةياور نم قحس ا هدم نع طرا كرا لق فيفح ضيرغلا هائغ

 لوق. امفو ناوم نب زيزعلا دبع اهب حدم

 00 ان ودنت كالا ب .* الررزملا دبع نا ينعأ
 امحللا كلت ليخلاو نال زهكلاك دئالولاو بحي 0 /|

 دا( ةاورلاهنريغ م م هنع يور كلذكو فللا امد ناحل 1 هذه هبديصق يف لاق ناكو

 لكك لرد قارعالا نبا:تعمس لاق زارخ 2| ثرحلا نب نا ال كا رامع نب هللا ديبع نبا

 أ تايقرلا سيق نبا لوق نع سنوب
 اد نايل و! ر لح ف. اههدنعو الا موي صام

 يزاحح وهو تائقرلا سبق نبا كلذ لاق دقف هل ليقف ناغلاب زوجمالو ناغاوب زوحم سنوب لاقف

 ااا |( )تبرك برعلاب هسقن لعش ةقئ الو حبصف "سبأ لاقق حيصق



 *اهراهعو اهلي املع ءاوس# سدق نبأ لوق د هنأ قع يأ نبا نأ 00 يبأ ىلع تا 0 ف

 راكب نب يزل كلا يفأ نب يرخلا (.ىر ربح ( ءايم يزإ امف م ا نبااي هذه تناك لاقف 007
 هللا ديبعل ق ع قا 1 لاق لاق 0 ناماس نإ ماشه يدح ن 3 بعدم َُىئ + ىنثدح لاق 0

 ثداخلا مسالا اذه أه هل لاف ءايمعلا سرافاب مالسلا كياعو لاق هم اع م هن 7 دكو شا ا 1

 ي وكساإ 57 ايلا ماع ءاوس # لوقت ثدح كسفن تت تالا 50 ا دمت : 3

 اممو هنع محرتي نامحرت ىلا 5 اذه كتيبف لاق بعتلا تدنع اءإ لاق ءا.مع ىلع الا راهلاو لبا

 اهراحم نتتقرلا ىلعان تضافو * اضراتا دا 5

 اهراثعو اطوش ام كواطع *: ةمعل هللا لوح ا 5 ل1

 اهراح ضورلال عيا ككيلع © هلشا 10 ىلا
 أهرام تاع قئرط * مةئالو قيدص 00 ته 1|

 مكح هانغ * لئاش امتدحاو حقتلت نيح كلذو لحفلا تهركو اهبانذأب تلاش يتلا قولا .لوشلا

 انثدح لاق ةبش نب رم انثدحلاق ىلا وو نا ( ينربخا )يلع ولا, لوا اليقث يداولا

 ا ىللاقف دلاخ نبا بح ىلع ًاموي تاخد ىداولا مكح لاق :ينأ ىل لاق لاق مهاربا نب قحسا

 تا رفلا ضافنأك نر 17 ّ كل ىتات لاق امىلنهوتلق تربغ> دق راند 3 0 كبار

 تلو نم ولا رم اك ؟ ارانأ وكيلا اه> رخو كعمفقاو مالس اذهو هذيه اهف 2 را

 ىديساي ريئاتد تلاقفةنامسم كلذ هتمكحا اذاف هيف اهدكف رولغلا تق وىلاملاظملا س نم فردا

 فاا كلف هتظفح نا اما لاقفهاكي رمع ك.اقأ كعم ىقبا اناو فرص ورائد هنا 0 ىك وبا

 كظفحم رانيدل ا ا يل نامه < تا ادب ل 0 يتد.ساي اط تاقف 0 ماقو راتبك

 0 0 - ئينغتو يسقنو اهدك ا 0 قرأ ماوه لالا رانيدلا فاالإ نيزوفتو هابإ

 سيلو ينم هعمسإ تكله تلقف هينغت تنك اك توصلا نغ ء ىمحم ابآأي لاق مث تسطو ءامب اعدف
 5 ا نا تنأ هينغ لاق 6 ءانغلا نم ادب 00 ا مف هاضري الق اهم همم مث هب هلع ا

 زيخلا غضمأ مهن 0 0-55 كس انهزسأ انآ كءادن تاعح تاقف ْ- آلا قرأ ام هللاو

 تقدص. لاتق 2 ْق 0 دادرو هيلع 0-0 يدعإ اط لد وهو ةعاسلا 98 هذهو

 ا نرطاش ل يدي.ساي كتايحو هل تلاقف لعفف رانيد ل اطو راند 2 مالساي تاهل

 رانيد فلا توصلا اذهب تذخا دقو تفرصناف تلعفف كيلا كلذ لاق رانيدلا فلآلا ||

 6-3 تايقرلا سدق نب هللا كيبع ىلإ تك عجر 0 ف

 الع لول يتلا.

  5١0الاآغاقن  عب (



0-0 

 م 9 نوكن دقلو د هريثك اعنف زدتا تناب

 هرب زملا ىلهأ لح ود #»* اوسلا ج ءااللف نر

 ' ىيكملانبال ليقثلا ف.ةخ ن“ نط هيفو ها امو 5 لاقو لاق 0 امواهدنع ند لدحر دقلو لاق
4.9 

 تس وعض

 0 5 لو الواو 7+ فار لا لهأ كيحم تحيل

 رزا يفب ا 0 د ىنكلت ١ ةراثكا تيلف

 ا | يتدح لاق يناطدقلا 0 نب هللا ديع ينادح لاق 1 كب ربب زلا ا لاو يم را ) ار (

 ' لاقوشهف تايقرلا س ف نإ ديلا نب دعس دنع ت :؟ لاق هل هرح نإ متحرلا دع نع يبأ

 اهءمسأف امم تدبيف كم. ف هو اناسبأ ت تاق دقلاو يدعل 0 ةريشعلا رافظطا نه درع احر

 هك 0 تاه لاق

 مسرلا قطا نيس له 5 د لك اهاهاب رايدلل له

 مرصلا كهجول سيلا قرا د 0 03 تلاق

 7 كلا 0 لع له 0 د انفقوم كك 1 حاصاي

 تابقرلا سيق نبأ لاق يناكي أام هللاو ال دعس لاقف |

 مسرلا هنأ 4ر 0 1 رفق #* اقاذ الزم .كؤاكب ام لب

 ع م لحرلا 2 عا كيعس لاو

 تمل رق كنه ناطاس 1 الو دوهش د ةريشع يفال ثنا ك0 يف تالا

 بيدأ كلم مالسالاو ندللو *# وفك َدَنَع مزدحلل ات :و

 كب هللا باصا تبدا دق لاق تاعف دق لاق امنه جرذاذ كاذ ىلع ماقمال ديعس لاف

 1-0-5 ءانقلا ن< ريل اذه يقام ةيسل :--

 تحسس وص
 محلا امهماع رام ناقاسد * اهوشع نيلا>اخب تاق

 مإ املا يف انياع 00 0 ائفق وم كاكا له حاصاي

 .لاق راكب نب ريزلا انثدح لاق ءالعلا 1 نيف رطل رصتيلاب المر حرس نبا اءف ىنغ

 هب نع قاس | دنحعس نب رانخلا دنغ نع ا ير 41 هللا دنع نب دم اثدح

 هللا لوسر دحسم تاخد لاو نع يؤول نب رماع 0 و قدس نع

 افلتف ةنلخغ يف بسلا نب دهنعس انررم ذأ نشل هاو دال لفوت عع سو هيلع هللا ىلد
 ع

 دق نب هللا ديبع يف هدأ كحاص مآ (:.حاتمأ رعشأ نه ديعس ابأي لفوت لاق مث انمالس درف هيلع

0 
3 

2 
 م

1 



 00 موقق رابدالا ىلع اهارن * 0 يعمل لإبام 3 1

 صاقم لوحي دل ق 7-0 *# ىحااو نها رس ىداملا د دقو

 صخحش كاك م اهيفناف د ةبامضص نوقانعأ تف دقو

 انيحاصو كب هللا عتما لزغلا يف لوقلاب رهشا مكبحاص لفون هل لاقف لاق تّئشام مكحاص لوقيو

 أ نوه دسم ليج سحلا 20 يغقنا املف تقدص لاق رعش نينافأ ري

 ا

 0 لاَقذ رابجلا كم 6 نع هديدح ُق قو ا ) لاق ( 0 يفو تح اهلك نيا هدعاو هدر دقعلو ظ

 ىلص هللا لوسر كدع م 2 رعشلا هداغنا ند هللأ ره مار لفونل تاق هانق راف أمل بهو نإ

 (ىنااردج اصب رفا ا ىكلو رعشال داكتتسا و داعنادلا 0 وهالك لاق 0 هيلع هللا

 ديبع نذأتسا لاق هيبأ نع كاحضلا نب دم انئدح لاق ريزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يمرخلا
 لاَ نآلا ند هيلع سيل ةيراجلا هل تلاقف ريب زا نإ هللا دبع نب هزمح ىلع تاقرلا نشف ل هللا

 وك نأ ىجداي لاقذ و هرج ع ةيراخلا تا لاق 2ك 0 8 0 2-3 ولها انك

 0-5 سيق

 لاق َُك تان ثالدب َُك ا ينب نم ةنالاع تد>حوزوثالا' ُّك خا تائب هد 1 نين تحوز 3 لاق ا

 كتائيلورائد ةنامعإ رارانإد 5 أمعا رأ هنالثأ| كيذخ ً ا ينبلو رائد هاو راثد 00 رأ ةيالالا كينلق |

 نك كل ترقب له رائد 2 زامد 2 ثالكلا كيخا كنان ءاو راثيد 2 9 رائد ةنامل ثلاث

 لب الإ فافخ عاقر ىَد هرفسأ هحاصا اع هأ يما رفسلا هب ةباوم الا هللاو ال لاق نس نيااي ةحاح

 67 هيف ىنغوتايقرلا سيق نبا هلاقام 35 0

 هك وص

 رميفلاف ءاضالا ةلقرلفا © لاا رد هن ا

 ليقت يلع ءالملا ةزغل هفو ىطسولم لوآ الش

 تمس وه امو
 انياطءا مث ينملا اننمو * انيرجهمنال مكشدس قر :

 انيدعاولا تالطمنا 00 * انا تئشام دغ يف انيدع

 انيريصت كنأو رج لع +: يونغ ربهال او 0

 انيرقلا عبتي دوعلا نينح * نهال و 0-0 وبو

 يلطعسولا ىر#ت يف ةباسسلاب ليقث يناث زرحم نبا هانغ رفاولا نم هضوسعا

 كسوص اهنمو



 د[ م ىدك اوك # ىلك تع ةنيقر

 بتع نمباقلاب امو "8 معين وخا يقام

 00 ترك ذ دقو 1 نب ور ةياور نمقحسا بهذم ىلع رصننلا لوأ ليقث يلا كلام هانغ

 : 0 نب ديعس ىنثدح لاقريب زلا انندح لاقءالعلا يبأ نع يملا ( 0 ( ان يملا نبال هيف

 1 ل لا هتلك قيتع ينأ 0 تك دنت لاق تانع ن معاربا ىنثدح لاق ريبزلا

 نشب هل 1 و لاق * لئان ليلخ نم ضاري تساو

 لوشي ٌثيح ةعربر يبأ ل كلم ا عنقأ 3 اشرقلا قشاعب 2ك ”يفاك“ مالك اذه هل لاَمف

 نمل ليلقلا اهئم ريثكو * اهنمنيعلاةظحاكيظح تبل
 ءاجرلا بحملا عنقي هنأ * قينت ل ناو الثا ىدمف ا اهلوقو
 000 لوقت, ثح تاقرلا نسق نباؤ

 23 انيلطما 2 ىنا انينمو * انيرحمال م دهس قر

 انيدعاولاتاطمناوسحب # انا تئشام دغ يف انيدع

 ايحكْنَم لموت اع شدعن * اماو يتدنغع يزخحت اماف

 الأ هللا هقفو قيتع ينأ نب قدص لاقف ىلوملا نبا هعمو يموزخلا بئاسلا يبال كلذ تركذف لاف
 لوقا ثيح اذه لاق م ريثك نويدملا لاق

 لذ دولا ىدل ىليل الو كابل * ةبانص نم 1 00 يبو

 لصتتأ يذلا تك تمذأ ناو كا 0 ةءااب عتحأو

 لاق 0 ن”دح لاق ريح نب 56 نب ةديبع تعمس كدر دا 0 لاق ى 0 ( ينريخا )

 0 3 نب دحاولا دع تنب ةبقر ت>> لاق صاقو ينأ ن 1 3 ىلومدنف دج

 تستل توهأ مثتيبلا ةليل تفاطف ينم كحضتو ئيدح فرظتدتف امد اب ١ كتف هب ماعلا

 ا عا مو اهغارف انغا 0 تايقرلا سيق نب هللا دع عم تفطدقو هتابقو دوا نكرلا

 لاقو عدرا امدرب هتحفنف هيلا تقيس دق اهفداصف هلمقيو دوسالا ن .؟ راا لتس قدفا نبا يوه ف

 لاق كلذ دنع دعس ىفأ ن , دحاولا دنع تنب ةنقر هذه اهفرعت الوا تلقف هذه نم ىل

 فاوطلا دنع ىلع ىريغل ل #. وذ نضي نيىريذع نم

 كلذ يف لاقو اهلمقب .هنع نضتو دوسالا رحا لقت اهنا ديرب

 2 ةآاسق يف قاع ه« لحر لع له قودح

 يف نمنح قح كسلا ل داق نقر ةيحف الئو لاق ريحا اذه دعت بسني ءانغ هيقو

 تاقف دنف لاق و لاق تدملا لوح نم حيبسف 0 ةميطل دحسملا لع ند كدكسلاع و ددعتسملا

 ايف كوق» يت لا هنأس ا لاق كلذ دنعف ابط ”ىشل امدر ار كدحو ل اه سيق نبال اهفارصنا دعب

 كح وص
 ها ارا فك لل ادق اللاب
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 َك

 هىرتك لد تاذ #* ادوذ تقلع ىلا

 شح نع رصنلاب لوا ليقث هنطو دق ءانغ |!

 ١ ةيقر يف سيق نباهلاق اماضيًأ وهو هربخو مدقتلاربملا ف ىذلا توصلا اذه ةبسن #

 تكس وص
 جعد اهبع يف لاو. * .جنتلاو لدلا كاذرح
 جاخ اهدعو يف يتلاو * تردد تندح ناّقلاَو

 جرسلا ةءيبلايفام لثم * اعرود تيبلافيرتو
 جرح> ةلبق ىف قشاع * لحر ىلعلهينوربخ

 يف قاطم لوا ليق”فيفخ كالامل ءانغلاو دح اولا دبع تنب ةيقر يف هلوقي تايقرلا سبق ة نبال هشلاا]

 (ينرب> )اذه وهلب ليقو ةنان نب ور رع ةياور نمر رك ىتذر ا ليقف يف هقو 000 ير

 ينثدح لاق يدعسلا شايع نب ناملس ىنادح لاق راكب نب ريزلا انثدح لاق ءالععلا ىلأ نب يرحلا

 قد ىلأ نبا ىلا تهدأ ةئدلا 5 موي ىل لاقف انويدم ريثك ل رثك ةيوار نيناك

 #* نايتس تا نك ”اأ * هلوق هدشن 06 قع نبا هدشنتساف هعم هيلا تيهذف لاق هدنع ثدخ
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 ا
 00 ا

 ذل

 ما
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 كالا

 ٠ هلوق ىلا غاب تحال

 لاقو حاصو 2--0- ا 0 0 < ةنامالا 0 ةيتع يلا نب هل لأ 1

 0 نهدعو نه مناك و * هل و دولا ءافدص نردكا 0

 هلوق تا نوف هعص وم باوصال عضوأو كنم 1

 جعد اهيع يف يتلاو * جنغلاو لدلا كاذ بح 0

 جلخ اهدعو ف 0 و هل تيدك تن نا
 جرسسلا ةعنبلا قام لستم * ضروس ك0

 جرح هلق ْق 3 * لحر ىلع له ىتوربخ

 (نبخأ) هب بهذ تح قب :ء يأ نبا كحضف للا ءاش نإال لاقو كلذ لحتساو ريثك فا
 يورخا الا تدل لا 0 ريرغ نبنحرلادبع امدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرخلا

 تادقرلا نس نا لوق
#2 

 1 وص
 كوقأو طا لوش ظ اذيح # لوسر يدسلا كا

 لودح>و جامد امعقاض د سوش نرق اهنأاكة تف ف نم

 لعأ 3ك تافرإا سد 9 كدي رس نوملا بولقلل ىدار نط حلمأ اذه كليو قيتع ينأ 0 هل لاق

 هما 39 1 ني 054 مرن 5 , من 700000
 3 و ا ا ا 2ع ثل



)١55( 

 0000 ا لال « بط ةرع قلل اذح
 0 ل نرش رك را اع مالا نإ ىل لاف

 اذن رك اودأ ن كلاش ا ام ًاثيدح

 ينغ# مولا اذه ىنعمهفت نيح كابإ ىح ا لقلاو تل 500 كرام ا تنأ يأ لاقو برطف

 ينحل ماشطا نع اهالك ليش 108 أف كلامو يلعس ولا ل الاقل حرس نبا تايبالا هذه يف

 يجاطلا ا 31 هللا دع نب ةحاط ىنثدح لاق دربلا ربص يوحنلا ىنالديصلا رفعح نب دمحم

 لاق نافعن ناهع نب 0 نمللا دبع ورع نب هللا دبع ينادح لاق راكب 5 ك1 لاك

 ,ف كوش ىلا تايقرلا نسق نب هللا ديبع انام 3 ا يع دعنا

 1 2 ا اذبح * لوسريدعس د 1 0

 لاقف هل تلاقو لاق هأراام بعشأإ كحو يبأ لاق

 حيضنم وهو. .هباأ ىتأ هر ض #* رب ىلصي م دال ثا دج

 هلوق كلذف ىئتشاو ينشف باك ةرع ايقتلاف يفوو دعوو اقون فدوو اقوش 0

 د وكلا اعوع لاف © بلك ةرك تلد اب ح

 هملع نع ًالاع لأساف اف تنأ ينأب لجأ لاق لاوحالا هذهب ةمالمل كنا هل لاقف
 6 تايقرلا سبق نب هللا دبع رعش نم ةراتخملا توصلا ةماملا يف امو

 تس و
 م7 ةرات .بزملا هانا م جو

 اوقلطن ادق مهاومت تنك ىلو الانا *# قرحخلا كب بهذنال كحنو باقاي

 رذ ا عضوميف جرا دقو حاضول هنارك ذو

 © ير هرابخأو حمسلا يأ للا د درع

 نإ رم 5 ٍُ 1 مثلعأ ىب دحأ يناطلا ةياعل نإ رياح حمسلا ين مساو جودا || ينأ ب كلام وه

 (لاقو ) حيحصا وهو مهم هبا 1 ندد وز ينب نه ةيش رق همأو دياولا ! ١ ينكيو ءامرد

 ناكر نا سد ١ كيهرس نأ كك ا ناملس نب حمسلا ين نب كالام وه يباكلا ل

 0 1و موز نب 0 هل نبق وعن كلو تاب هنأ مأو لعل ىندحا ءامرد

 هلفكي رفعج نبأ ناكف هس لاا ىدوا ءرجح يف اهتيو بلاط ىأ نب رفعج نب هللا دبع ىلا

 لاق رج اليوط كو ناكو مويلا ىلا م“ ممم ف مشاه ّىىب ةهوعد ْق هن وذ أ رث ”اسو لدسطأو هنوعو

 هفهلوق يفساطملا ديع نب سايعلا نإ هللأ كديع 8 هللأ كيع نإ 0 01 هيف ديزي نإ ديلولا

 1 لب ديلولا هل لاَقؤ



 50 1 5 لع نب ناماس يفب ىلا اةطقنم ناكو ةيسانعلا ةلودلا كردأ ى 0 رم و ديعمو هلم نع ءانغلا ذا ا

 ع دبا »د : هوي ف نعت 8

 57 52-0 ١ ا وبلا اح اح دروع

 .٠# متت ت12 بيتل هيب 1 27-7 5

 له كالا لاق ها ف ا نع نأ رح داعم 0 مهفل كلن اقداص“ تك 0 لاَْف رعشلا فر

 صحا ري يلحأ ىلا هئمتيلقنا ا لو ةعمش ك.اب رعت. يشام هللاوف لاق 2 لاق لش ماع دمحم نأ ْ

 رظلا نم كلاح يف قراسلا بقري اكوأ درقلاك لوحأ

 تا و داح تاك قف تدعم لاق 6 نيسحلا ( ينربخأ ) روصتلا ر ةء> يبأ ةفالخ يف تامو
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 دج ةيلعل ناكف اًئط تكيف | ةيعملا نا ةعح ن : ىلا حمسلا ينأ عاطشا ف بسلا أ ينأ ىلع

 ا كلذ بمس ناكو ىهحشاج اهلا هللا كيع نب نيسدال ًاًقدص ناكو ةئيدملا حملا 1 دلوف , م قكالام

 مههصاخ ةيمهسلا كيهع8س تل ةذاع ناسدح 0 ا اق نام هيدا ل مهرس 3 نادو هثب تناك ةدوم

 | كالام دلوّقح متاع يف ناب وهن د لاح كالدب تدثنف هن واع نم عل انوعو هعم كلام نحب ناكو أميسل

 قالا ماو يبأ ىلع تتاح 3( داّح لاق لاق ىو , نيسحلا (ينزخأ) مق هنوعد تراصف م ف

 هءوعدو شا رقيف 20 هنا 01 اك ةزاعلاب قلع نإ ناماس ىلع مدقو نمانعلا ف نب ةلود كردأ يت

 0000 ند "فاسو ةلوبكاو ها 0 ناماس هل ل>ءف رفعح نباىلا هعاطقنأو هذا

 ينادرولا 2 لاق فسوب نب مساقل ىينثدح لاق نوره نب نوميم ينثدح لاق ةمادق نب رفعح

 ةهأذ تمد )0 نيالا مه دالاب ىف 1 ممباص اف ٍِىط نك ينخملا حمس نأ ن ٠ كلام ناك لاق

 ديعم ناكو ريب زلا نب هللا دنع نيف رمخ تاب ىلع سان ا ناكف مهل "ى الم اني 0 هلةو>انو

 ةزحباب قرافيال ناكفءاهتشاو هبحافءانغ كلام عمسف هينغيموي لكىف .دنعن وكب ةر> ىلا ل

 ىلا "فرصف هعضوم - الو 6 دا باطيالو ةئيدملاب ف واعي دال ىلا دعم ءانع عمسإ

 عضاو“ ىف رود وود اعدويو 20 ناخعأب منتي كلذ عم وهو هبرضتف 1 تقك

 3 ادغ الك ةز زج لعحو رمل نه ىش ةياورالو اظةاريغب امه () هتارياو هناحاحدأو هتاحيص

 لاقذ تنا نم هل لاقف هلخدأف ىلا ىنارعالا م املا ذه لحدا اموب همالغل لاقف هبابا امزالم ءار

 تعمتف كرات كفرا يناو ةرخار ل أ يسر 0 هع نيالا فاح 0 وه ه مالغ انأ

 الو لي هيلع ف عا كاك أ دك ليف لاق هلجأ نم رم كباب تمزاف يف عا اتوص كراد لإ

 هءافطعو هنايلو هبأذم ىدؤي رعش ريغب ةمغأ ىدأف هانفف عفدناف هتاه لاق من لاق هلوَس نأ عيطتسل

 ديعم لاق نآشدأ ناوكلاف هجرْختو كلا مالغلا اذه ذخ ديعمل لاقف 0 مرال هناقيلعتو هنأزينو

 لاقفهللا ةيوستم هتساحتناكف كريغ يلالدعءالاو كيلا ةبوسأم هتساحم نوكتل لاق كلذ نا و

 تيارا لاق انيال كتمزال كددنو سبا كلا ةردس لق تاو :يمأام لمفأ انأو زيسحالا ل1
 كرم ال كلذكو لاقال لاق كاذب قطر ل قلتم هلت :1 ىفلا ريغ كيف تلق

 2 ل اري يبيت انا كا ا0----7311 0531
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 ءاذلأل| موقسإ دبعو مههد مداح مو صا ةوسكو اقزر تا ىرعاو لزتع هيوذخالو همالو هل

 شوماق ها ئياسو ًايحانالبخلاو (4) حابضمافا لسوتو لسواتمنالفبملا تار ت0

 ظ سوماق ها صضفخ نع هيو عقر ينغملا نه ربنلاو يدار



 ٠ 5 ه بعل كلذ ناكو قذحوربم كا 0 هحراطينأ أديعم ماو هسلاج يف 4دم كلا اح 0

 ةدايز ي أ رعشلا مرش نبةب دهدم: قف ىذلا ةدايز ىلعح وزن ءأ اما عمسف 0 كلام جرن ” مربحاو ةب ده

 : لدئحو بارت ىذسهر ةّئيفر * بكي وكف .ذ فعئابىذلا ل

 -003 لتؤه ريغ دهاجينا يايشو * ينباصأ نه 31 !قيلا. ركذا

 000 0 دارا ةرضأل حا نا * كلامنب ديزا يموق ىنعدب الف
 لوطتم وذ .هدلاف انمع ىنب * 5-02 مويلانم 5 ا ًاالاو

 ل مكياع اهون 3 0 5 0 را 6 انيلع من

 رد الو هيف دأز | ةيلتعاو هققرو اه>وب 3 3 5 0 هفاحت اهدحأ ني 00 ك1 يف ىذف

 صاب و ء«ثشيف ءانغ تعنص دق يفاريمالا ام 1 هل لاف ة 0 لخد 73 هنانغ يف دعم و ةشاحب

 0 هيفاحنىذلان الا هانغذ هناه لاق هذ هتينغ ريمالا نا نا أ دقو هدشنب ةئمدملا لع

 ريمالا اهيألجتتال لاقؤ هتقبرطو دبعم ءانغ ءانغلا اذه مالغاب تنحل هإ لاقو ةز#© برطف

 5 رااح وني هيف ةقن يذلا ندالا هانغف تاه لاق هتشبرط الو ديعم ءانغ نم سيل 0 ين عمسأو

 هياع ةزمح ةلح ا و دعم لخدو رانيد انام امي هيلع تناك ةلح هيلع نأ ىّىح ةز# برطف

 6-5 معو ام

 عمسأو لحمتال ةزمح هللاقف هسفنل هعدب .ف ينانغ م 5 مالثلا اهدا 3 نه و دف كاقو لوألا

 توص' | عمسامل ديعم يضغف نا" وصلا 5 م اكلم رمأو تنسلاب 0 ا ا كالذي 5 هر

 هل لاق كيعم فوط ها را توصلا يف نعل دا أو كل ا 0 هةدعحص ءانغ

 نالف تضقنو تأ تعش دازو 0 0 مايالا ىلع ديازم مل 5 كاهاضا 5 ا و هللاو ةزمح

 هباس نم هعاح ديعأ هر رد ريمآلا قدص 00 وهو كيعم هل ناو لجأ كيلا ١ وسلم 0

 تعمسامكءاس أ دابعاب اي هللاقو كم 010 نمار لب 2و هل> ريع كلا 0 الو نكس 5 ةزلاحو

 هيدا 3 ل رعش 5 تدنغف يدش يف ءاَغ ناو 6 2 هك ادا 0 ىسفنل ىف 1 هلئأ و ىك

 كلام ناكف درو تلاويألا 4 2 و اذه لعش وأ كيعم هل لاقف ين 4 طرأ ا 5 كنلا لإ

 كيعم ءانغ ا اعاو 10 هاش يدفنل ثا :عام كيعمل اة هه لاق هنع لد 7 2 ّ ءكاذإ كلذ كعل

 نإ داح اتت لاق دد سم ا رن ) ل ( هم نمشاأَو هب 43 11 و هيحأو راعش للا ىلإ ها !

 يئب د هللا دينع نإ د نب 3 دع عا ةشع نب نسحلا اكن لاق 0 5 ء قدس

 ةئدملا نمحمسلا ىنأ ا تكالام ىعم تأ 00 ءلا د كك 0 تحرر ج لاق :تاالكلا كيع 7 كثر

 ةعئما ةليل ةلدللا نا ةقفرلا رعشعماب اللاق سيلا ةيشع تناكاذإ ناكف حاف لا سابلايفأ م نأ يف كلذو

 متيحأاماوحرتقا ةعاسلاف ًايثمتدرأناف ا تدع ل ىلعو لعو ءانغلا ينولاعت 0 ا رعأ 0

 "اند ا 0 0 ماك 00 3 ب رط بيغأ 0 ل تداك اذان ع ل هلأسنف

 هنا ا لاوأ َّ 0 نه عمسإ 57 نب 00 0 1 نع ا نا ا 7

 هيولصيو هيوريق مهلا هعاطقنال هيدوعو هنأآدييف مهلا لدع ديزينب دياولا ىلع مأش ةبلا مدق اذإ ناك

0 
 د



00 

 ظ سالاهنشا كيا ترار دقلا ن1 ناك هنبإبابىلع اكتلام ناهس يأر سال الف

 مهونو هب ةياطيق ةيلع 1 الثل ناماس هنع لداغتلا هقرع ال 1 همهوب كلام نمو رفعح هل لاقف كالاع

 كلا هنأ هريخأ هنا مهارب 5 نع ينأ 0 لاق ) هءاتغ عمت الو ةقر لهنا

 جرذخ ناك دقو هفرعف 067 هلا رعاملو دم هيخأ وأ ناماس نإ :/ رفع باب ىلع ةرصنلاب

 0 سنوي نب ليءعسا ( ينربخأ ) هءانغ تعمسام ينأ ير لسة لا لاا 5

 ا ظ >> يف اهلي حمسلا ينأ نب كلام ناك لاق ىي نب دمت نا غوبأ انثدح لاق ةبش نب رمع انئدح

 4 ماا كلاع م > ًااماقدنا |عطمتن و رفعج نإ ها .2للاراص انا هول اناكو رقعح نإ هللا دبع

 نإ هلل دبع نب نيدخ 00 3 * مويلاىلآ مف وهف م ث ةوعد ٍق ل هآانرو هلاعو هلفكُف

 | . مطخو امو اهأ ضعب ةعنش ىحداعلا ع نإ ور< ٠ ل هلل مع ذم تأ ةدباعلا سا. كا نإ هللا كيع

 0 ترا اق دوم هنا واس شراب ب انيب تناكو هدعصا ا ةدباع || تناكو ائيسح كلام نواعف همم

 الاف ىلع نينا لعد رمصبلا م دق :مئاه . لا ىعالا ىشنا 4 اف نيسح ىلا كالام عم طةااق هتحوزتو

 لكب فر اناا ناماسهل لاَمف نيسح ىلا هءالعقن أو مشاه ىنب يفد رضدورطس فأن

 كل لعاح ودب رئام كلا طعمو كلصاواناو يدالوا 0 دش نا فاخاووعأ 525- كللاماب مت

 ١ لعفأ لاق كدإب كل عجربو ماع نع جر نأ ىلع ماع لك يف انح 0 كيلا 4 ثعنأ ا ماس

 دم نب نيسأأي 8 ) نر ( ةئيدملا لا هدوزو هج و هدد ةزئاح هل 0 كاد هللا ىناءح

 بوقعا يفر ا 9 ع نب نوره نب دمحم ىنثدح لاق كلملا دع نب 0 نوره 0 لاق

 بحادل اذد ذأ 4م 5 ان | دق اا 0 ةنيدملات اذد لاق هر 9 يفوكلا م هأر 1 قب

 تحاض لا تدحرد ساج 4 1 ا لب دنع 0 ع هدل 1 خيش لد م هفظنو 00 ماما

 هاما هلا ل 4 ءاع تاج ىنخملا حملا يبأ كَ كلام اذه لاق + 2 ثلا اذه ٠ ند هل ت تاقف مامحا

 07 00 ءانغ سالا نسحأ ت تاطقس ريس ا 5 1 ناي نما ع ْء نانا نبأ

 اناء 5 اذ 00 صعب يطب لاق ا نب 0 2 0 2 0 رة ن4 3 و

 | 70 ركلاوشا هللأو أ لاو مونغإ ل نا راق ملال دعف | مهر ءّلوزلا هلا مهضعل هلا ماقف انوص

 ل ِش رد م هضفخ 5 ردش 1 هبوص عفرف هحرس سون رو ىلع ةعرقملاب مقوأو ىنغي 0 3

 ١ نكد 3 0 00 ء دم نب نوره ىنثدح لاق ا يق ( هابايشأو لوقيو 78

 يي ا لدم ريا قاب وذو 2 ءاا وا م هاا ءالزع ْق 9 هدح

 ينأدح لاق هم© نع ىلا 3 نا نكرة 2 0001 لاق دما توام ا اق ل

 ل ناكو ا ةحام هرقأف 00 ينخملا حمسلا يأ نب تا مدق لاق رقصلا ين 0

 530 كيلع ضرغعأ نأو كاقلأ نأ نحأ تنك ينا دولا ابأ اي كتيدغ هل لاقو نسا |

 هل طسف هدنع كلام لرتف تاق يدنع كر نأ ل ناو نيثنخملا ضمها نع دج كانغ نم

 ىنفف فذلا ةجاحم ذخأ مث سلخ هدنع تناكةفيطق درج ثنخملا
2 . 5 
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 ف

500 
 ا

 ادي رم
0 3 
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 لل

 هينثو+اترا م وبا دهاش * اهملع ناكر الا نا بح

 هيرتح ةيسكم ْق قل اد* ثم أح نيح اطدب 4اس دق

 و ”كحيو هللأ هدجو اذه يع ند كو هللا ل اذه كاف ن ٠ كالي و هل لوشي كالم لءدق

 3 هحاحت ند احم كدعضي وهو ير, 6 هللا 3 أ اذه ىنع

 ا د كح نب نكدعا نع ءقددأ 0 داع قرح لاق نانزرأا ب ل 0 لع ) لرذلا (

 1 ينأنب كلام : ىنادح لاق ريب زلا كا ةومع 0 ىحي نإ 500- 6 هللا كيع ىنبدح لاو نامع كك تءضصم

 هاني رطاق ةليل هاشلغف ةغئاع ناو ديعم عمةيلع ائنمودق لوا كلما ديع 0 ديزي ىلع 0 دق لاق حمسلا

 1 : كن] هاو كملف تاكا |0  اراده هك ىلا اال بتكو رانيد لا ايدحاو لكل سماق

 دارت ديزي ل انم>رف لو امح الو هللاو.ال 00 فا رايد لا مكب ار لاوو ظ

 رضح املق هاعدو هركنتسي هللا و ل لاَ م انو كلذ 1 4 3 لاّقف هياع اكو هتلاقع

 تاق ام عجرأ 1 لمح الو مه اه اماق دق يلا هل لاقو ايحاسم قرطأف أمق ا 000 ال

 ) قرا ( رائد اهنا ده دحاو لكل ىبإ دقو ديزي هللاو تاق كلام لاق موماع اهعطق نكلو ا

 , امل لاق دمحم نب نيا اجد هكر لع تأر 5١ لاق ناجح باتكا نم تحمست لاق ىح نإ نيد ا

 لادا نإ كالام ناكوىلعنب ناماس كيد ناكو ةرصبلا م دق دم نأ ه ىلع نإ لا ديع مزما

 غلب و ىلع نب ناماس 006 ليللا فوح ىف اك كالاف اهانغو اهرازف دمحو رفعح هرارتساف اهب دئموب

 0 نوعمسلا متأو ىركلا ةيالخإا عقود ن ني لاقو [دمحو ار لزدف ماع لخدف نوع ريدا

 33 كالام مهانغذ لعفف عمسأ و نع الأ الاقف ءانغلا

 هس وف
 110 ىف | ةدحم اذإتنك دق د هب نام زلا ساخ نكيلوا تت 2

 00 00 7 00 يع ا مع انا 0

 "اس ص

 »# ِ و ينحلت "لاق حبلا ين ل كلاع الا نعال »+

 للا 2 كلاح يف قراتتكلا عمال موا ردلاحضب ا

 57 مالسالا 0 كَ #3 الو تدشر نا كءصعإ سبل نم

 محلا يف سحرلا يا ليت © الو مركلا“ هذا نم بيض

 مدي ملا كاذك مويو دري كسلا تال نعل ترا

 ع كثلاو قالخالا ميركلا حملا يبأ نبا كلامو هيف 0

 نآ الو ّللاو ال هل لاق اكلام نا لايف اهارحم ىف رصنبلاب المر كلاثلاو يناثلاو لوالا يف كلام ءانغ
 رعس 0 نا 000 ةلاقملا هذهلاق هنأ لاق وب ء دم 2: ريد 0 1 كتضغأ 5 تب وع



 نباأإ ا
 ا 6 9 7

 كلالهسا يناذا دق ةشئاع نبال لاقو هذه كتولواو ينتذا دق دبع ديزي نب ديلولا لاق يلكلا نباأ|

 مَ حمسلا لأن | كلام هل الاف مكيهذم نحب اطسوتم هيهذدم نورك ذا أ رنا 0 هه 17

 ندب ديزي نب ديلولا ىلع ىلع كالام مدق 6 و نيروك دنا زاححلا ىنُخم ناس هيلا ها يف

 رمغلا فرصنا املف هيحعي لف هائغف ديلولا ىلع هلخدأف ديزب نب رمغلا ىلع لزت نينعملا نم سا 0

 ندالا: ىل تلطا كايف هللا ىناهح هل لاتف كئئغ نم "ىل هحإ م نيئماوملا ريمأ نا هل لاق 1

 نع ّق ا قيل املف يدالب لا تفرصناالاو هينغا م يش هيا ناف ةدحاو ةرسص هياع 1

 كلام صاف هيلا ثعبق هل ناناف لاق 0 كناه 5 هل لاقو نذالا هل بلطو نمفلا 5 وهللا

 لاق هل ياك |١ - نباريغ لاقوهّش ا ا ط4 هياع لخد تح جرت اقرصت ايحارصثال# هاقسف مالغلا 0

0 
 ل هل 3 5 < نانيدلا ءاععاو هآبأ 0 رايد كلو باَرَش ن 7 2 وقس ل ءآولل شأَر م

١ 0 ١ 

0 
 بأ غاب املق هتيشم يف ا ىلع لغد نال ترش يح ل رخآ كديزأف ش
0 
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 ١  1 7 1لع نع 2 1 !.رالعإ 9

 ل04 ا

 ف 1 عفر 6# اهعقعتف بايلا ةقلحم د م مو

 7 الو ينحلت الف - أ نب كلاعالا عال

 0 ناااب ندا هل لاقو ًائاق هقتتعاف ماقو اي ا هيلا هاطبأ أدب تح هيدب د ديلولا بّرطف

 لاق فارصنالا دار 1 نيح هتاد لزح كو ًامايأهف اولازب 0 كلذ هيوص 0 ا 3 ” هقتتعا د اندف

 . هل وق ىلع كالام يأ 0

 مظلا ن م كلاح قف راتدملا عمل 5 1 2 ص

 ديلولا هل لاق

 الغلا نم كلا ىف" قراكملا فرب موأ 3 رقلاك لوحأ

 ىعأ اذه ريغ طق ا عندا مل كلام نا موق لاق دقو لود هيف ينحأ الإ , وط كلام ناكو

 سانلاهيسنيو هنم صقنيو هيفديزيف سانلا ءانغ ذخاب , ناكهناو * حمسلا ا نب .كلاع الا شفد

 ناكولو هيف نيامال دحاو يهذم هلككلام ءانغ لوّشبو راكنالا ةياغ كلذ 6-1 . قحسا ناكو هللأ

 |ممغن ضءإ فذحو 7-2 لاوطلا دعم نال ىخ اذا ناكل ءاو هوانغ تناتخالا نا لوَقب 6

 نيسملا ) نر ) الف اش عنص نورك 5 اماف هتاسحو نأ هتفددو هططمو دعم ةلاطأ لاقو

 كلا لاق ديلولا ذأ 1 00 0 رك ذو ىلأ ىلع تأر ة”داج تاتك نع تحس يحي نبا

 ( قحسأ لاق ) ندا ىلا تءاناكل نان سم شار ل ىكلو ال لا ءانغلا عنصت له
 هل لاقي يذلا ىثراخلا يمشاولا هللا دبع نب دم نب نمحرلا دبع نع يبللا ةبتع نب 5 5

 طاش || لوش هيفو لياتسا

 بانتس :ماقكلا نبا فك ليو ارعدف 5 امنود ليح وأ كنع تنض ىه ناف

 ىلأ نب كلام ىم تلمح. ةضيدملا ىلع تررف نينمؤملا مآ ساسلا انا ديرا 2-10
 يوصى ناكنا هيلغو هلع لضفلا انأاب لاقف ءانثلا نم دلا سسنياه ضع نع امور 00

 لمالا نسبلو قا لاق يلا,سسنف نؤلو نيصاف هيطاو هتهاو هسسار 000
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 ليقاك ناك ولو 0 اهضعن هششيو دحاو ب 1 يف ى رد هيض هيادجم ريق ه2 كلا نك

 نوركتياوناك كانه فارشالا رثك ا( نال اقل ل ندي نك كلام نأ لق دقو هوانغ فاخال
 دقي عار مش هاه ينب ف هل همدي نه دنع هركنيو هآرب نم دنع هب لذدب ناكف هيلع

 لبانس نع يوللا هب 8 نأ 222 ىتدخ لاق راك نا رييزلا اكنح لاق دم نب دمحم اذه ليات

 1 ةكيتع نب ةز> 0 هاكحو هندح ةيّع نب نسحلا نأ قحسا هاورام فلاخو ريدا ا

 كير قاده نع هنسا نع ء يلكلا نب ماشه ن 0 نعي 316 نع 00 نقم ( نرخ

 000 ا 12 را ةماعأ نم نيدلاب حال < يف هنص نع حمسلا يأ نب كلام لغم لاق يقلل
 0 1 هنودكف ف ماا ندللا ن2 0 ناكف ة را قاوسإ 0 5 ,هدئإرخ ند

 3 علك دنع سلا يبأ ن' كلام لز' لاق 5 نع ا 38 0 ا ) ا (

 دب مل لاق ىنغي اا نا كئاحلا ل1 12 تاما لاتف تا ءاناف كن ى مالغ هل ناكو

 هعمو هالومجرُتل ققح ىلع الا كاذ 0 ا لاكف هتنت لاقف هانأق هلا دف حا لهد ينال

 هانغو هنع كلام هذخاف * ٠ جابتيام ليللا اذه لواطت د ىنغت هقح ىلع ساح الف هتيم .ىلا كلام

 كئاحلا الإ هانغ الو طق هتينغام هللاو لوقي ناكو هيلا سانلا هسنف

 720 ولا نده ةبسن
 «© , م

 د3 راد برب هل 0 2 ران ا نم ريدلا حال

 00 | اطا ١ نع كانعالا نا رقلا نم ءانعت ولواهاوادق

 لبق حمسلا يبأ نب , كلامل ءانغلاو تبان 0 نايح نب نا 0 هى هنأ لاقبو صوخالل رعشلا

 قحسا هرك ذ دبع نأ هيفو رصنبلا يرخم يف رثولا قالطإب لوا
 تسبسا

 ج رفتام يتركس ندا وع تنعأو #2 0 لبالا اذه كواطت

 جه 7 ةرمح يعولض لالخ #* 0 1 م 51 #

 عقل يملا ىب لام اذا اروطو * ينل 00 ن« سفنا|ىن' ار ولعن
 بهذم ىلع رصنبلا لوأ 3 حملا نأ نء كلامل ءانغلاو لبهد يدا هشلا ليوطلا نم هضوىع

 لاق لاق هدح . 0 نع دامح نع 2 ندا يحال ورم ةياور نم قحسا

 سانلا قمح نم 00 سل 0 : كلا انه ناكو لق موب ديزي نب دي !ولا تريضح ةشئاع ع نيل

 اولمجيف 00001001 نأ كور امو لاق انت نودب را امو تاقفاث برها لاق ديلولا لاق ال

 قرح مويلا كلذ لق طقالاقع هم ا اقةغئاع ٠ نبا لاق كاذب مه سحأ اوةسحل امهسب هنأر

 وهو حمسلا ىلا نب كلام تار تلاق ةيبظ ينتندح 00 ريب زلا كاق اق عكو كاخأ نب دمت

 عطقن :أو ريك دقو هنبا ىلع ىتاير هتمانم ىلع
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 تسل وح

 هلا_3#ا نيل تبرق ذإ # هلايلب ىلقلا اذه داتعا

 هلاساس قيدام اذا بذع * درا رشا يذ نع ركل

 يطسولا :يرج يف قاطم لبق“ فيف> ناحل | ةثالثهرف حمسلا يبانب كلاملو ةعيبر يبا نب ردعل رعشلا

 ليقول 8 ورم نع يلطس وا لهر فدقحو قحسا نع اعيمج اهار< ُّق ىلطس ولا لوا ليشو

 ةدئصقلا هذي اكدلام قر هيفل تشل اذنك ةديمع وبا لاق لاق ها نع قحسا |

 محرالو يرو ند كشبو ىناب د امو كياع دل 1 يا لاما

 مرك يفو ريس ُّق ةدوملا نم د هب تص هد ىف 8 كل يذلا الا

 حملا يبا كب كلام وه ةدسع ونا لاق قحسا لاق

 5 ةراتخملا ةناملا نم سس وص جم

 هنع ةظحيح ىور نهو نمل قلااو يقلل نباو لهس ب نا ب نوره ةباور ند

 هك ار تناام رهظ قوت فنكو * اهقوف كولاعي اهالحن الاذ

 هب زأ ص ىرتتك اعد تارادغ 0 2 هداك و 5 هواك مه

 هبهاثم لاخلا هوءمأ الو *« كح نبا حالساودر مشاه ى

 نع رصنللا ىرحم ىف رثولا قالطاب لوآلا ليقثلا نم هنطو زرحم نبال ءانغاو طيعم يبا نب ةيقعأ

 قحسا نغ رضسلا 067 ٍِق ةبانسلااب لوا ليش ص رخلال هقو زاتخملا ندللا وهو قحساو سأوب

 قاثلافل لسا هقو مانغا نعو ورم 2 يطسولا ىر# يف قاطم حا لوا ليش دعم ةيقو

 ليش في قذخ درطعأ هدقو شيح نع رصلاب لوا ليش ثااثلاو

 ( ةبةع نب ديلولا ربخو رعشلا اذه ىف يدهلا ربخ)
 نبا نع ىمع ينريخأ لاق ديرد نب ندا نب دمحم (ينرخا) باتكلا لوا هس 00

 ع يي 00

 كلملا ىلع مدقف هثداحيو هءدانيىاكلا بانح نب ريهزا امركم ىنفحلا ىناسفلا ةيرام نب ثرحلا ناك

 الاق اها نيكسم 0 هي دح و.لاق هم وق رابخاب املاع ناكو ينئادملا نم رلا ديع نع هيب

 5 نه ثيدح اهدنع ناكو حازر اننا لودو نزح ط لاش دز نب دهن ناننم كراع

 هللاو اه كالملا اا لاقف باح نب ريهز اهدسُحل هنم ريثالا ناكملاب الزنو كالملا اهايتجاف برعلا

 للخ و كتروعب هيلا نادتكب اهو رذنملا نب نامعنلا دج ربك الا رذنملا ينعي كيلع نينرقلا ىذل نيع
 ناكري نيريعرب اهلا تس كر اذا ناكو ءردص ضو ه4 ل رف الك لاق كنمنايريم



0 

 0 هلآ هل لاقذ فقوتو مح كرب ملف رمشثلا افردف ةدحاو ةقاث امهملا ثعبق ةعم

 00 اليرهظ قو بكو * :اهقوف كولي ايللحم الاف

 هدرطواريهز من مشن الطاب هدح وذ كلذ دعب هزه تى ء ثم 33 * اامقف ام يضمو هيأ عم هاكر

 كما ةمرك اف ابر حاملا اخد ناكو كلما يلا نيءالغلا وبأ حازر مدقو هموق دالب ىلا ترا

 اناسو اناسل برعلا نايتف نم ناكو ماع هل لاَس هل انآ اعدف هناكما ريسهز غلبو هذا ةيد كما

 كلل لزق ىف ذا هل لاقو هتيفكت نا ىف لتحاو هب قاف كلملا ىلع مدق دق احازر نا هل لاَقف

 هيلا لصو يح كلملا ىلع كوذدال فطملت# مأشلا مدق يقدح مالغلا 0 اراك رثأو ين' لنو
 يح الو هللا كايح الف لاق بانجح نب ريهز نب سماع انآ لاق تنا نم هل لاقق هنم ىأراد همجأف
 1 و يروظب عئصام كلما اهب [رظنا هللا هابح الف م مالغلا لاقف يعاسلا بوذكلا رداغلا كابأ

 ناو نا ا قل أ هل 56 - هند وه ب هئامدب يف الخ دأو هنم ٍكلذلبقف برضلا ران 1

 ا لوشإ 0 3 أ كدا هللاو كف قا لوك نأ عدأ تدلك انا ناك

 الدلض تيهذ ةحصت اهار 1 #2 اهتدب اذ هد كلاف

 هولا كاذ لاق اقلاز ىتلو أهبذ 000 دق ةرح يف لوشام كالملا اهب أ كلذ دعب هل لاقو امايأ هكرن مل مّ

 لاق كلذ 3 امو هل لاقف اهم را الا حازر مدقام هللاو ندعللا تنبأ لاق عئصام نيلدرلاب هعيذصو

 انويع ةيلع ثعبو هل تب هعمو هتبق ىلا هفرص يشأ اماف هرب كت 1 نع ةيلأ تعبأ مْ * رجلا هقسأ

 ملال وتابع هنا ديلا تملق هلق لكند اماف
 دوقر اهدعب سبيل الهسو * انزح نا كدائس نم ينيعد

 00001007 ذا انيلسأ « اذاع كيلش نعلست الأ
 كارا كل اهبدق الهسو * انزج ءرسلا ترأت رايناف

 دقو)هعضوم ىلا اريهذ درو حاذر. قدرا لف صأق | 3 6 هور تف كلملا ىلا موقلا عجز

 يو ءالولا ىلع هذه دياولا ثان ا نا ادركت لا يديزيلا سايعلا نب دمحم ( يندشنأ

 هبقاري محن حال م 5 اذا هيك اوك ا[ سلا رجلا
 ةهام لحال هوت الو * مت نبا حالساودر مشاهىنب
 000007 راق امله ءاوس داق اوادحملالا متاع ىت
 هلاطيف ةقح 2 5 قطا ىدل 5 ىرشو ركل مظعأا ريجحدقف

 هبعاشعدضلاب ًاريالافصلاعدصك مكنم ناك امو ؟ اياواناو
 هبئارحو هفيس ىلع دنعو * انني دقاعتلا فيك مئاه ين

 هبراش شاعام ءاملا نيسني لهو #* هلّقو ىورا نباىناال كرمعل

 هبزأ سمع 0 ردها * هاك اونوكتى هول ومع

 هئالجو هسرج> عيمسلا معي # لفحمم مكيلا باتل يناو

 سايعلا هونأ لب لكو تارآلا هذه نع ديلولا بط أ نإ ةيشع نب سابع نإ لضفلا باحا دقو



 هيحاص عورلا يدل 08 عيضأ نإ هناق تلا 08 لا 50

 هشاصعو هيا هه يردك امش ني هلم ناك دقو يف رعد 4 مشو

 يلعس ولا ي ر< يف ةبامسلاب لوالالع هيلا ٠ نم 0 ناو 0 هيف جدع سم نبال نا ىملا نب 0 2 د

 م م ن يلا 6 هيب لودحتم نه هنأ هربغ لاقو:

 هبساو ةيمع ب دياولا ربخ ىقاب ركذ 22-
 مد

 بهو نأ - مآولا يكول هشم طق يبأ هيبأ ا عما هيأ يدم دو طيعم 3 0 ةيقع 3 ديلول ا 0

 نم ناكو بالطملا كن مع تاب ءاضي لالا اكو 2 يورأ ايم همآل نافع 0 ناهع 1 وهو ١

 كعل ةفوكلا 4ع هللأ ىكر لال كفوا اقساف ناكو مهداوح ف مماعحشو ممارعشو ندي رق ناشف 0

 ةيواعم صضر#و هيع هللا

 ا نام را ًاثيمو راملا يد نأ كما دهام هللاو :

 راع كمأ تنل“ هولتسا ملو * هلهأ ديس ولا هع لت

 راودلا كيلع تراد دقو ديقم 37 موب دّشال مواتَس قالو

 ندم نب هللا ديع اند لاق ةيش نب رمخ اندح لاق يره ولا ززعلا دنعنب دحأ ( ينربخ |)

 2 دع هللا يضر نابي عم ساب نكي ال3 ١ نع ديس كيوم اح ا نع مكح |

 تيدا ولا و ىماخلا يأ نب مكحلا و برح> نب نايفس او تلطملا دمع: نب ساشلا الا هو 0

 ظ مكمل, ماق اءلف ه هاجم نع هل لح 0 دار امل ّ 1 اد اموب ديلولا لّقأف ةبقع

 ا 0 نا دع ةبارق ىلز را | تير :

 مع ةهجح نه مول يفا وعدل ىل #*. ادلاخو تدشنإ نا مع تامأف

 لي عل قا 0 دق هل لاقو نامع هل قرذ لاق نامع ى نأ ادلاخو ارم يفعل
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 يكر نامع ىو ا لاق تا نب 6 اناحأ ضع! ىف 0 لاق ة هيش ن» رم ىنبدح لاق دمحأ

 يففمقو لاق عنصامو كاتفامو دع ربخاف صاقو فأن 00 ملعو اهءدق ةفوكلا ة ةيقع نب ديلولا هنع

 ندايسا# الا ضد را رف هنأش نم ام ركشن ا باو كانه سآنلا ثدحتن ويف قو |

 كيرابز تن لاق بهو نأ كمدقاام دعسهل لاقف هعم نلجو يل هيلع م هل نذاف دعس ىلع

 هيلا ينو>رسف مهام ىلا اوداتح أ موقلا نكلو كلذ نم نزرأ انآ لاق ادي رب تكساكلد لعد

 ادق انس تكاصا عى وداناشا رن مث اليوط ثكف ةفوكلا ىلع نينئمؤملا ريما مدحت دل

 ل مث كدعإ



 000 كل ض
 ميسا 77و دمتم هعمع 2 :

 7 ةرشات مويلا ده 0 عاب + اعاو عارض ىئيردف يي 0

 0 امل كلذ داي :كلو ك جال 0 20 هل يورأو رعشل لوقا انا هللاو امأ لاذ 5

 ظ 1 مولع قيضو مهب هل امع 3 ثعل م كل هع سعأ ا ظذااو كتيسا>؟ 5 لو هللاو

 (ينربخأ) مهايب سى: هللاو مم لاق عض ذومكدتع 2 لد 4يأ لاَ مق 0ك نوم معحسلا ع ىلا

 00 ا ينثدح لاق ريثب نب دان> اند لاق 2 ينادح لاق زيزملا دبع نب دمحا

 / مدقامل هنأ بشو> نب : وعلا نع مشه اك 12 لاق 2 0 0 هيش نب رمح ديز 0 لاق |

 كلما وها اعاؤ قحسا اان نأ زوال لاف كدعب انة 51 أندلعل 3226 يرد كيعس ه4 لاق كلاعس ىلع

 ينثدحلاق دا ) 0 ( اكلم هن وا ءاس هللاو 1 ا لعدشس 4| لاَ 0 هاشعتبو موق ءادعتن

 ١ ند ا لاق ا نا.ؤس نع نجلا نع مدكاع نب رمل نع كادادملا ىف لي لاو رك

 هو الار أ ل ناكو لاملا تدب ىلع دوءسم 2 هللا ديعو هذ كلا لع نال الماع ٌه ةيقع

 ! نيئم'وملاريم 00 دعس لاف كلذ يف ديلولا نم رمض> هللا د.ع هءلكف لاملا هذ هللا دبعل ديلولا

 يرغيذا 5 اعدو اهاماعف لاقو ضيف دعس امملا رظنو هللا دنع ديلولا زمغف هتيدأ هب يتذحا ناف

 لاق فورعم نب نوره مك لاق ةيش 0 را يف لح لاق دما ) 0 ( للملا قد أمه

 تا درا ادع ةفوكلا ل هأب ةيقع نإ ديلولا ىلص لاق بذوش 0 نَع عير نب ةروص 1

 ا ( ىتريخا ( مويلا 0 ةدايز ّق ا اكوام د اوعسم نا هللا كيع لاقف ؟ديزأا لاق مهلا تفتلا م

 ىعشنا نع حاجحالا 0 0و ع لاق تال ن 8 0 لاق ةيش نب 1 ينثدح لاق دما

 لاقف هيلع اودهش نيح ةيقع نر ديلولا تيدح 2

 ردعلاب 00 نا 23 هير د ىقاب 3 3 0 1

 راو ىلا دب تل 3 0 اا ولو بهو نأ اوف

 يرجم لزنإ كن 6 1 د ولو ترد دا كناعا وفك

 ع ةئطخلا لاقو

 قافناب يىهاحو ةيالع #* امف دازو ةالصلا يق 5

 000 او يدانو نو لسا نا يو 1

 0 ماشهو ةديعوبأ 0 د 1 0 يندح 0 داح 0 > نب 0 ) ينريخا (

 مس ىلصيل ماقو ةفوكلاب را ب 0  بيرش ايناز ةبقع نب ديلولا ناك لاق يبمدالاو يبلكلا
 بارح لا يف اينو ؟ ديزأ مل لاقو مهلأ تت ا م كاك عبرأ مب يلسف عماجلا دجسملا يف حبصلا

 هنود 0 وهو ةالصلايف و رو

 هب رضن الح ر صو هبينتأف را هن رمل هلع 1 هريذ 0 ناعما ةفوكلا ل ها صخشُ



 ووصل ا را ا

 ان ؛ 0 8 3
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 هك , ىلع فاشن هكرتف نينمؤملا ريما نم يتبارقو هللا كتدشن هل لاق هنم ند امل لا

 انأ ت 0 ىلع هل لاقف ةبارقلابو هللا, كنتدشن ديلولا هل لاَقف ا هلا ماقف ديلا لطعي نا هنع 2 3 ٠

 اهدالخ اذه دعب ىثيرق ينوعدتل لاقو هبرمضف 5و موليطعتب 1 0 اون تكله امتاف بهو 3 :

 روز, ىلعاودهشمهنامهالا دلحام دعب ةبقع نب ديلولا لاق لاق يريبزلا بعصم ينريخأف قحسا لاق
 هع دك ةئطحلا كاف أ م مهعضرت الو ريما نع مهضرت الف 0

 رذعلاب قا ديلولا نا * هبروتاي موب ةئيطخلا دهش ا

 ير لزتمل كنانعاوكرت * واوتي رجذا كنانءاوءاخ

 رسعلاوروسملا ىلع ىطعي # فنا دحام لئاش اوارو

 زق الو عفط ل عرخ © وكيع 8
 ةعيطحلا ىلع درب لحت ىب نملجر كا 0

 يردي امو ال كديزأا #2 ممالسص تعا دق و دل : 1

 رولاو عفشلا نيب تنرقل * اولقولواريسخ, مه ديم

 رسشثعلاىلا ومالصتلصو # اولعف ولو بهو ا

 | هنع هَّللا ىضر ناْمَع رضحا امل لاق يبا ىنثدح لاق ةشئاع نبا نع عئاط نوميم نب ساعلا ىورو :

 نورفاوتم ةما ث هدنعو نانع لع نداتساف ةئطخلا ريضح را برش ىف ةيرالا 0 ا
 لاق رذس دلولا قا نااوءا

 زتملا قحا لولا نا « +4 و ىلا
 ىرجت لزن مل كنانعاوكرت * ولو تي رجذا كنانعاوماخ
 رسعلاو ر وسيما ىلع يطعي * تا تح اه تام

 رقف الو عمط ىلا عزت * ملو كلع ايوذكم تعزف

 ةئيظحل | ىلع درب لحت ينب ند لحر لاف هرذع ماقدقنأ او اونظو كلذباورمسف لاق

 ىردي امو الغ مكديزأأ # مهالص 2 فو د

 رششعلاىلا ممالص تلصو * اواعف واو 2 وبأن 0
 لاق ىلا + ن دم 210 )دش هنع لاح هللا يذر نانع هب ا ذاأوق رظاو لد مح وف :

 كور 11 نم تحدنو هظفح نم ةيش نب رمح انيد> لاق هظفح نم لضفلا نب دمحم ينادح :

 ناكوجاجملايبأ دنع لجر دهش لاق هظفل تيك متأ هتياورو ةبش نب رمع نع هطخمب تايزلا نإ
 يطيعملاوهوةياعد وهشملا لاةفنا ركس دهاشلا لج رلا ناكو ةداهش نيراديعملا ن ه لجر ىلعةرصبلا ىلع

 لاه رقا لاف نسا نا يلب دهاشلا لاقف ركسلا نم ارب نأ نحال هنإ هللا كزعأ

 اناشو تباشام دعب .*.انانزلا :تلقلا_ قاع
 مده دقو ةفوكلا بار يف ةيقع نب 0 ةصام هب ب يطعم لا 5 كلذ نخاع اعاو لاق

 ظ لاَقف نار اذه 16 : جاحعلا د 0 رعشلا اذه هنالص يف دنا نا َ وهو ةالصلل |

 0 22222 222227 22 202سم ب ول ا صوم ووو وو يعم تار تاو وع لاو 570015227705717 72ج با ج3 ت2 17 تدع 7 تناول اح ات

 ( عب ب قئاغالا 580



 هليل

 ل دل ولا ىلع ةداهشلا يف انا زر دلو نولحت الو نوما يف مكليو هلوسرو هللا -

 لاق ةمش نب رهع انثدح لاق .زيزملا دنع نب نما( ىلا ) 0 هيدايز نم رك ذءام ريغ

 بليز 3 ناك لاق كادعضلا 00 3 ةفيلخ نب نطق نع مالس نب كرامه نع ينئادملا ىلع تنط

 افطلتو هنع الأ ةالصلا رضحم رف و 1 اخ ةمقع نب ديلولا ةرثع نابلطي 26 وبأو يدزالا

 هربرس ىلع هاعض وف نأ 7 وهو هاللمتحاف ءىقإ 0 رادلا هءاع امحقاف برش ا املع

 رادلا الخد نيلحر انآَر دقو يردال اولاقف هنع لاف هعاك بقفاف قافان هدب نم هعاخ 00

 رخ الو هحولا نسح لي مد افرح دك يل د لاقف كريرم ىلع كاعض وف كالمتحاف

 نب هللا دبع هبحاصو بئيز وبا ىتأاو عررم رسأو بيز 0 اذه لاقف ةصيق هيلع عوب سم ضل سع

 نينسمؤملا ريمأ ىلا ارضصكما اولاق مهاربخأف او ىلا هرج نب ةمقلعو يدسالا نع

 0 نحو ا يف كانئم> انا اولاقو هيلا اوصخشف أ يف النوق لشال مهضعب لاقف ا

 اميرش دق رمح نم نا رك وهو دير ايار اولاق وه امو لاق. ةنال كنا اناق دقو انقانعأ ن نم كيلا

 ةنحت ناعرا لاقف هرواثف هنع ىلاعت هللا يضر ىلع ىلا لسراف لةعبال وهو ءاندحلا ةعاج 13 هو

 هيلعمدقف ةرقعنب ديلولاىلا هنع ىلاعت هللا ىضر نامع بت 1000-1-2 رضحك هب .اعاودهش ناف

 ناعالا هءاعدهشب مو يرعشالا كلامنب دعسو يدسالا بدنحو عرزم 0 تشب و ةيلع 2

 كريغ كيفك, اذطو كلام نسحلا لاقف هبرضاف مم نسحلال ىلع لاقف هبرضاف مق لعل ناهمع ل
 هللاق نيسرأ م غاب املك ناح 1 هل ريس اف ةرصخ#“ب هبرضف هبرضأف | 8 رفعح نب هللا دبعل ىلع لاق

 رخ لاق ىرهزلا نع ىناقرلا نع ىب ؛ادملا انثدح لاق رمعاسدح لاق د ) ريا ) كيسح ىلع

 00 دما لع كنف لح ر تعا الاهدل .اولا ع يلا ةفوكلا ا هاطهر

 ا وحل نم عم ناْمع ا ةشئاعل اوراجتساف م مكب :ناكتال يكل تحب 300

 5 تعدوست ةقناعتش الا ايا مهفاسفو قارعلا راع قار 00 امأ 0 ةظاغلا ضعءب هيف
3-32 

 اذه بحاص إسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر ة هيتس 0 تلاقو مو ةياع هللا ىلد هللا لوسر لعت
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 يح اذطو ءاسالا» لثاق دك 0 لاق نم 0 اًوام 8 اًواحف سانلا عماستف لعتلا

 لاق رمع انثدح لاق 0 ) ورا ( مع هلزءف 00 ل 0 لم هلاالو هللا قنا هل

 هللا ىكر تال لاف ةنيدملا لدحر مدق لاق َّق يول[ 5 نع ىحانلا د يبأ نع ء ينئادملا د

 انأو ًاظاشقن مويلا ا ةديزأ لاقف ا: 3 تءدلاق 4 ةمقع نب دب لولا ا 1 1 تءاد ىفإ 4ع

 ) قرح ( 3ويشلاا تن رضو دودطا:ت تاغ نما || لاق لجرلا نامع ترضك ا ةحئاو 4م مش

 نامع دنع 3 ولا ىلعدهش امل لاق ةديدع“ ٠ نهض نعي هابلاز ّ , وأ انثدح لاق رمح ينادح لاق 1

 لّزَيِف متاح 0 يدع مف هيورذعل موق 4م جرحو جرن ص وخشلاب هر ايلا 1 تارمشتل ١

 رك لاف م قوس امون ديلولا

 فاصوأ قرتع نم تاوشنلاو * فاجنالا انيسن دق انيسحنال | وا ق-

 اددغ 1 ١
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 1| ناك انا ىلاق وانعم نب هللا دنع 00 0 , لمح .٠ نب 0 | 00 ل نى :
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 # ا اطلع تان فرع الع تائيق ف نعو

 ىنئادملا ىلع تضيع لاق رمع انثدح لاق دجال قد كار 206 بهذا نبأ كا د لاف

 0 نا املف دلولا ىلع دهش ندي بدذح نع يعشلا نع حاجا ءعيرلا نإسق

 اذطو كلام نسحلا لوقو هايإ مالسلا هياعىلع برضو هربخ ىقاب رك ذ مثنامع هسيح ةداهشلا هياع

 وزخم لا هللا دبع نب مهار 3( اند ) نايلع أ نم 5 0 تدسل ىلع هل لاقف هيف دازف

 داع نع ةبؤرع ينأن طبيا نيا اند لاق يعوزخملا دمحم ن :. دعس انادح ّلآَق

 لاق زيزع ١ د هع نن دخان ركاو ثدحي تاعك انآ رقت -. نيضحلا 5-0 2

 انءدد لاق ةيلغدر معارلاو :رب .ليعمسأ انئدح لاق ماح نب دس مم انثدح لاق ةيش نب رمح انثدح

 نب ديلولاب ب امل لاق ا ينأأ نيضاح نع ىحايرلا هللا دنع انثدح لاق ةيورع ىلا نب دعس

 دحلا هيلع أ كمع نبأ كنود لعل لاق را فرش هلع اودهش دقو نافع نب نامع لاذ

 تنهونو تفدَص ىلإ سكلل امل ف لاقو ثردحلا اذه 1 ركذ مث نيعبرأ دلل هب صأق

 لوسر دلج كرما ىلع لاقف نيعبرا غلب حا ىلعو هديل ما رفم>ح نب هللا دبعاي م ت زد

 دحأ (انريخخأ 2 ةتس لكو نيتاك رح ارعاو رك وأ دو يبرأ ل هلع ا لسا

 ظ
 ا لاق كا معرس نإ دااج نع مكح ن ل د , هللأ دنع 0 لاق 1 2 لاق زيزملا كيع ا

 لمح ) يفر 0 ( البق اماع كنالتقيل موق ا م ينب رضتا كنا لاق دلل ديلولا نامع 0

 0 لاو يبارعالا ن أ نع باح ن: دم قرح لاق هللا كينع همع نع ىديزيلا سايعلا نب

 1 مك نب دع نب هللا دنع انثدح لاق ة ةمش نب رمح !”دخ لاق ىرهوج ا زيزعلا دنع نإ ل

 | عضد 00 ركسلاب هيلع دهش املق ةفوكلاب هتيالو هل ةمقع نب ا ًاعدن ناط اذ ا

 م هتياور يف اهنال يديزمال ةديصقلا ف ظفالاو دبز وبأ لاق ةفوكلا نم

 - لاحت نعادخ يدور 1 رد _مظىلع ىورأن ال ريملاير 1

 5 هيف نم هالخ سه هو فات ا
 لازازلاو 50 نه نيا نا كلل لالا فرح

 أاولاوق لوز ند الا او مأ دهعلا اذكير 2
 لاو انل نع حف ناك * ديز مآ نيملعتام دن

 لاودنلا ديرا لذا لاونو # تاقرتشم) انذو 512 دو

 لاتقألا كَ 46 اهوجو ي 1 لدحر + دق توف

 لايت>ا ايائملل نسيل نا ربع > لاخرإ| هكف لاح يش

 لاته نابال وأ كاصم يقتل نك را هدا 0 1
 لاعيشالا كنود لاح الو هوا الو ءايحملا 0
 اولاتغام مهءلح لض ةلض * يصقتملا كلا تيا

 كس م تس 0
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 لالح مارا ىوس بارشز * اك دقو ما ا مطوق

 لاق. الام لوقو انانش * الا ةوادعلا يهاظلا يفاو

 ا اددارآ يذثلا اولاتلل « تاركتم اوضراقت لاخز نم
 ارا ىانا لع هد .لام *.- نكلو الخ ذ .نيلاطام ريع
 اال مر وأ ©: لدي وا افلا كتم نم

 لابيلا لوزت يتح ىت
 لايق اللعن لقأام ا # لاع 0 الخ اردن

 مال ادا ناك ذأ تكلالو ناللاب رصتلا -كلؤ

 :ايح دول | و>أ كوخأ يف ١+ املعاف

 م ال ن. ا اذه قام 2 1-0

0 
 ظ لاحم نهادح فالف 1 و لعىورأ ن , الر يعلا ىرب نم

 ظ اال نحل ءالخ ندعمو يبا لاو تامل

 ش قواطع لع فيفخ هنف لالدلا ىنغ ءار>صلا ىمو تاروص عج يرورألأ فيقخلا نم هضوىع

 3 نب رمع انثدح لاق نررعلا دنع نب 0 ) ينرب>أ ) هريسغو قدحسأ نع رصنم لل ىرخخ ف رتولا

 دحسملا باب ىلع للا ط يبأ نب : 1 ةعراذ هلز انديبز 2 د ةفوكلاةبقع ن ٌ ديلول ولامدق اخ لاق ة ةيش

 دحجسلا قرض زاد ن مهلا َج 6 هدرا نا ف كل اهأديلع هب جتحا امناكف يطبقلا راديمهو

 ظ نب هللا دع ىحم ينبدح لاق يديزلا ل ا 2 ينربخأ ) اًهرط هلعحف ينارصن وعلو

 راق ةفركلا ىلع ناهع 1013 ل م ب لارعالا نيا نع بيح يأ ظ

 نملعلا لَو كلذ ناكف هل امهوف هنم | مهوتساف دحسملا باب ىلع بلاط ىلا كا

 هدنع مس ديلولا نمل عماجلا قش يتح هزم“ نم عر 0 انأ نال 0 اء نه هياع

 تاطخلا نب رمع ناك دقو لاق هياع مههن كالذف ناركس وهو دحسملا قشدف جرو هعم برشو

 ّ وهو هلاق تيب هنع هغابف بلغت ينب تاقدص ةيقع نب ديلولا ىلو هنع ىلاعت هللا يضر

 0 ٍء لئاو ةنا تلك: نم كغ #- توقع ينم يالا قيد شاع اذا

 ظ 5 0 كب نب كلم ن ا ا مت نب ةنانكىب عدوتسا دق 0 نكبة
 ْش ىبب ديلولا دحوف دز دا ارجل بلغت اوني تناكو اهباط نيد> هيلع يا م لما 0

 ديلولا حدمي لاف هقحب ديلولا هل دا دِسَرَ نال ا بلغت

 ىردشو يردص اهباعيناكدق * اهوا ءايناب يرعش تنللاي

 رورمسم ريغ يلو هب حرفأ * :فرش لا د اعاو 5

 اهيف لوس .ةليوط يو مآل كب ةنراح نإ سوأ 0 0



 ا ا ب وع رار نك تا ع ا و ورع واع رس د
 000 200 #0 1 0 را

 - 85 35 7 م
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 روذ>ذم ريغ حصنو لياخلا دو * هل قحو ىدنع ٍدلاولا نأ

 ريد ريغ رصنس ىداعالا ىلع * 1 يفاندأو يئاعر دقل

 ريدصلو كد لعاوهانس 0 #١ ثار ريغ ىنع مسا

 قرضا د ىلغ 0 1 # هل لقو بهو يبأ ءادف يفت
 دمخ نع همت نع سابعلا ن دش خر يأ مأإ 2 ما يح ةءاور قو ل

 0 0 ىرمنبا عمر لا 5 2 5 ةمقع نا ديلولا ناك لاق ل را نع - تايح 2

 ىف ديبز وبأ ناكو ةريزلا تبدجأف ةريملا رهظو ةريزإلا ناب اهف يملا ىلع يفاطلا م ال نب 3 : 5ع

 ىتأف "اف الاو تلعف كدحو كلغ نأ ل لوو نر هلع أف مويعريل م6 جر

 رم اندح لاق زيزعلا دنع نب دا ) مرح اول كج نال يور 011 لا نم اهدحلار ع 7 ظ 1 هلعجو ةريملا نمرأحا روصقلا ىلا مأش لا ن رجا زوصقلا نيام ءاطعافةبقع نبأ دلوإ ذمز 7 0

 اهعفدو هنم اهعزتنا ةفوكلا ة ةيقع نب ديلولا مدق اماف سوا نب يرم دب يف ةئنلا تناك لاق ةيش نب

 مارز> طرا

 ارايدلا امل حاناننم كريملا © يرد نا نا
 ارافقلاو انهنم تقلا يسر © رو تاذ تا 17
 ارا زع 'انطن تدع ا 2 سر يف م هللا دمحم

 ارازح ةنس .متنك اماذا # [ملع يسدحم الو الا
 ةدشلاو: تدخلا ن

 أراصقلا ةمطقملا نحطحطو #* ىلاعملا ىلا هادي تلاط يتف

 راو هم اهعزتأ دعت اهملوو ديلولا لزعاملف ةداج هرب 2 هش 0 0 لاقو تاسا ضو |

 لاقف هدب نم

 ءادرلا قد اشإام ل يي يسن قح بار هاع ىف نو

 ءادشع ةندل كاذ ُّق يشخو ضايب 0 رود نول تا

 ءالونخ  ةئدم ايلا نيدو الآ نماعار 2

 ادع تاو او انا 0 نيو قرشا

 1 هاه 1 وامس

 3 م فدي ىناو

 ءانرحلا هدوع 2 يفواو

 نا

# 

3 

 نت

 ءاوضالا نزاع :اوردو * الها كتان هلا
* 

 د

 هن

 دار حفلا ايما ين نثق دار بك

 ءارغ ةريهظ ا 0 ران رجح 5 و 0 ل

 ءانتلملا .-:ةيودلا ” ىنق نع د« قوزكنا هزل : لغأ اذأذ



 اذ

 ءاسرذ اهماغب الا يبهف * ينم لئاوشلا ىقان تفرع

 ءاطغ نويعلل ليالا اذ نأ # ىليلو لي وطلا اهلل تفرع

 رعشلا اذه نم هيف ينغي ام ةيسن

 تس وك
 ءازو احاصال تحال نيح * يرش عطقيا كس عاسىا

 ءارحاهدوعيف يفواوبِضلامم اهرك روفصعلا نكتس او

 ءاسلملا ةيودلا ينتفع * ينوركن 000

 دات يدا الا ىوف غنم لئامتلا ققان تق

 ءالعن وعلل لالا اذ 0 ليلوليوطلا ا

 00000 را ىرع يف قاطم لمر فيفخ حرس نب كغ تكلا دع هجوم
 بيبح نبا لاقو ور< نع يطسولاب لوا لبق“ فيف> ثلاثا ع سماخلا يف يمشاطا سايعلا نبا

 هللا نع ع رجال ديلولا ىلا قوشتي ديبز ونا لاقو هريخ يف

 اروعم ىهدلل تيسمادقل ياوس * ةدلس ديلولا يبمأ نال ىرمعل

 ارهشاترس ناو جار هل يناو * حتارو داغ هللا قزر ناالخ

 ارشعم تحبه ءاركنلات انا اذا *ىملسم سياىذلان صحلا وهناكو

 | ةعرخ صاج يذيداوب نوري #* اتماك دلولا ينوداوفداص اذا

 ارث دق هدل> يحاضو بحي * كا لازب ام نانب بريضخ

 (| انادح لاق رشم نب شيح انثدح لاق 0 اهرذلا ناك نب ل > ) ةليوط ىهو

 سا ع نبا ن رع ريح نب ديعس 0 نع يبل ىبا نبا اند حلاق ىسوم نب هللا ديبع

 كف كيلا و نايع س كنم دحأ انأ هنع ىلاعت هللأ يضر بلاط ىنأ نب ىلما ةبقع نب ديلولا لاق لاق

 ]0 دف كنا اعاف ثكبا هب :ع ىلاعت للا يضر ىلع هل لاقق اناعط ةيكلل زلمأو انس
 كل و كادع نب دحا ( يروح أ ) نووتال ًاقساف ناك نك ًانمؤم نآك ف
 نا ىلاعت هلوق يف ةداتق نع نابيش انثدح لاق دم نب سنوي انئدح لاق متاح نب دمت ىنثدح لاق
 قاطصملاينب كلا لَسو هيلع هللا يلد يينأ هدعلا ةقع نب د ديلولا طرعم 20 نبا اذه لاق ايد , قساف مءاج

 اودترا دق مهنأ هربخأف ل هيلع هللا. ىلص ى هلا ىلا حشر الرخا دار كلف قد

 ا كل مو هيلع هللأ ىلص ينلا ثعبف مالسألا نع
 قاطناف لد مو تدككب نأ ع ل

 مهالصو مهناذأ أوعمسو مالسالاب نع 1 هو ريخأ هؤاح 6 او هنونع ثعرف اليل مهانأ 8

 1 21) هرخأف 5 هياع هللا ىلد ي ا ىلا عجرف هيدءإ أم قا و دلاخ مهانأ اوحبصأ املف

 نب مع انثادح لاق ىموم ن راسل هي دج لإ حب شنب ردع ادرج لاق رزملا دع نب 0

 ظ ينشأ ملسو هيلع هللأ نك ي ينلا ىلا تءاج ةبنقع ن نإ ةيلولا" ةأرما نأ ىلع نع مبسم ينأ نع مكح
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 موي معلم. داحم عورا#“ م21 50

 ينراجأ دق سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نا يلوقو يجرأ اط لافف 0س هنأ ت تلاقو دلو

 ةيذه ملسو هي هلع هللا 8 هسا عطقف ينع ان تينت م ةعاس تراك تةلطناف

 تلكش تقلظناف ينراخأ سو هياع هللا ىلص هللا لوس نا ىلوق مث اذهب يضما لاق مث هبون نم
 وأنيتىم ديلولا كيلع مهالا لاقو هيدي عفرف ابرض الا ىندازام هللا لوسراب ت تلاقف تسخر

 000 لل ا

 نب لسفلا 2 :”دل> لاق يفريصلا دن ع مدح و شاك رى ان كعب لاك دحأ (انربخأ ) انالث

 لاق بوبأ نب نع اهدضت لاك وع و انثدح لاق ةيش نب رمح انثد_> لاق ىرصبلا نسا

 دئاولانأ يدوم يبأ نع ا هللأ دينع بآن ء جاححلا 1 تا نع ناقرب نب رفع> انثدح

 مط وعدت ممايبصب هبوب ان 1 لها عج كم مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر حتف امل لاق ةءقع نا

 قولي ينتقلخ يعا نا الا ف د نا ناو هيلا يف ء يح مهسؤر ىلع حءو ةكربلاب

 لاق ديلولا نب فلخ انثدح لاق ردع انثدح لاق دا ( 0 ( ا نلخا 3 ره يسعي يف

 لمحتتف نالتتش نيتبتك هيري راس هدنعناك ةمقع نب ديلولا نا نسحلا نع ةلاضف نب كرايملا اًنثَدَح

 اههزهف ةيلاغلا بلغت ةمزبملا هذه كيرا نا كرسيا رحاسلا هل لاقف اهمزبق يرحآلا لع اا |
 هلثق ىح هيرضف اوحرفأف اوجرفا لاقق ءاح مث فيسلا ىلع لمتشاف كلدي بدع تار

 هش يكند يفيكنتفب الثل رحاسلا اذه تلتق امنا مكيلعال سانا اهي ان ناقح | >و سانلا عزفف

 انادحو ىتثمدلا ديعس نب رم انثدح لاق ةبش نب رمت انثدح لاق دمحا ( انريخأ ) ةكرت مث اليلق
 ناو ا.لاقف ريل ناتنم لح ىلإ 5 0 الحرذأ يرهزلانعريزءادعن 30

 تسيح مف راشدن؛ راذيد هل لاقف هس ةيقع نب ديلولا هب ينأف هلتقف دقت نيو ل3 ناعمل را

 ىتبوم انتدحلاق رمعاشدح لاق ا ) نرخ ) هلتقف راند ىلا دلولا 1 هايس ىل 2

 نيدلولا دنع ناك ارحاش نأ ولا ل وأ اندخ لاق ةملس نت دام ايدج لاذ لصمسا نا

 املق فس ىلع للمتشاف هتيب ىلا بهذف بدن هارف هنم جرو ةرش فو ىف لحلب ل
 اهمطقق ةرقبلا طسو برض“ من 0 مللاو رخلا نوتأتأ لاق ةرشلا فويع قرا

 ناو هنع هللا ىقر نامع 0 و ديباولا هت دق سانلا ىعالاف ةرقبلا ىف رءاسلا عطقو

 لاق دن ا (يف رع كلا لح حب صأ اذافد[_هأ ىلا ىهذف ليللاب ايلا هل حتشي ناجسلا

 نب بدن قا لاق نيك دقت نع ةرق ان'دح لاق ريصأ نب 001 ان”دح لاق رع انثدح
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 لاو الهلال 00 قدح 7 رع اذه 1 نا هللاو را لاق 1 موشو 0

 ماني دنت انآ يري لدط هفاضتساف نسق نباثسشألا اولاقف ةفوكلا لهأ لصفأ نع لأشت 0
 هللادنغ نب رير> اولا ةننضقا ةقوكلا 6-0 لاف تع نع جر هنادغب وعدبف حصل من ليلا

 نيد ىلع ىنيدو بدنج بر. يبر لاق مث ةلبقلا لبقتساف ادق وعديف حبصي مث ليلا , ءان دخلا

 دهاحم نب ىلع نع يي لا ع راو 1| انعدم > لاق دمح نب نسما يلع (قئدس) ١ باو بدنح

ْ هللأ ىلص هللا لوسر فرصتا امل اولاق هريغو ىرهزلا نع نامور نب ديزي نع قحسا نب دمم نع  



 زجرو وقل قاضرخآ 0 0 ل 0 0 5 0 د 0 ن“ سو هي هيلع 0

 كك 5 نأ 0- 5 5 لور اولقو 0 4. اند ديز ريخلا عطقالاو تدنح امو 0

 كاذ امو لاق وهام ىردام الوق تاق دل اولاتف هنم اوندو كرف ةكن ك.ددصتوا ضرالا ةباد ٌْ

 0 برضل ا هذه نإ رك نالخر لاقؤ دبز ريخلا عطقالاو بدنج امو بداح كل وق اولاق |

 داكشسلل لج رجا هللا عبتف هللا ليبس يف رخالا دب عطقتو لطابلاو قلعا نيب قرغي ةيرضا
 ىلع لذ د ىل> ر هناق تدع 37 ىلع عم لمخجا ماس لتقو "واح 0 هذ 0 ناحوص 0 دبز ظ

 اهديعي مث هئطل نيراصم جرخف سانا نيعأ ا ناش نأ كير كل عاق ةيقع 3 دياولا ظ

 لاق وهلتقف ٠ هيناخ ن< ءادع٠ هيف

 ناطيشلا بكار شيب نباو * نابيش اأو اديلو نعلا
 »* ناماه ىلان وعرف لوسر زل

 لاق ينارحلا رذنملا نب ميهاربا انثدح لاق ةبش نب رم انئدح لاق زي زماادبعنب دمحأ ( ىنربخأ )
 دع ةفوكلان 2 هيقع َ ديل ولا نافعنب نامع عز لاق قه نع ناو نعسبصو ا د

 يهجاطا عماج نب ديمس انثدح لاق ٠ نمرلا دنع 0 هللا دعىنتدح ديز وبألاق يب هاعلان: لايعس أم اع

 . هطرط يف نوب لعح نامل ايلاو جرذام دعب ةفوكلل ادماع ةحدلا نم ل ال لاق

 0 0 ردح يع *# ىه قار ءلا تا دمسنأ ليو

 لاق لاو 2 نب ديعس نع ةمقلع كأن سلا ىدح لاك رح ينئدح لاق 0 ) 51 2

 رئاجم اسعر ناك ديلولا ناف ربذملا 0 ْ 2 لاقف ا داعلا نب ديعس مدق ماح نب يدع

 مهدنعيضرأو 58 نيلأو 00 يخداو هيذم ن : ديلولا ناكو ديا ولا ىلع 1 مع لمع 3 12-> هدعصل

 0 لاَقؤ

 كيعس ةهدلعل نم ان ءاحو د ديل ولا بهذ ل انلي واب

 #خ ديزي الو عابملاو صقي #

 اًورافاوعزح ذا رجلا لهأك مط: تروق لاقي

 0 1 تت 2 ا زن لكح ش رقنمانيأب

 ةفوكلاةبقع نب ديلولا م دق لاق 0 0 لاق رم د 00 2 ءاا دنع نب دمحأ ( لرخا (

 كلم كدعب ا هللاو راق هيلع 0 ةفو | 1 ا 3 أ و ةيعش كب ةييخمللا 1 1

 000 || اوداعات ككم أر كسب تيار ام هللاو ينكلو لاق اريخ لب اولاقق ارش هاا نا

 نا اوركذو ) ديز : لاق ( ل ع أَو ا مكضغب نأ هللا وذ هنا نوتئام صعل لاف

 ةيريملا ةذسنلا نم ةطقاس هدا دعو (1)



 + بيهه
1 
 خب

 ) امه)

َ 3 
 ا ع

 'كناشناكام ةصيقاي هدنعةصيبقو دلولاواموي ةيواعم لاقف ديلولا ىلع رثك نمت ناك رباج نب ةصيقأ] ٠

 0 ركشلا نع نلأستالف 00 نسح> و محراب لصو لوا يف نيئمؤملا 1 1 لأقف دوا نأتوا 0

 ظ ا دق هللا وف ا لاق ميدقلا يداي ا 0 0 ءلا 0 اذه ريغ 5 دخو هل هللا رفغف 2

 تكسا لاق لعفاف:هئم ٠ نينم 3 0 5 0 لاق 0 35 00 طسبو ةريسلا 0

 تاهو ةمل تام لاق ينئادملا يف ىنتدح لاق را .لقدحا (يرضأ)

 امهريشب رم دقو لع || 0 كلذ ف لاَمَو دجاو كح وه يف ًاعيح انفدؤ ديبز ءءأ | 0

 دولدصد ةعقاس 3 دقو د دمز ىنأ ماظع ىلع ترص

 3 اولا ربو هد

 500 وأ 6

 0 م

006 3 0 

 مدانق * قدص مد ديلولا هل ناكو

 ةزم ه*: اياثملا ادتس نع ىر 5 يالا دال م ل 7

 ,ةبقع نب دياولا ةمخ لاق بأ نع يلكلا نب نع هيبأ نع دامح نع يمي نب نيسلا ( ينربخأ )
 تسل ينارصن برعلا نم لدحر هل لاقف هولتاقف موزلا هيقاف دق ف نجمع هقعتصتب لعو وزال

 "تاو كونقأ ءافعض ' نواز قافكراقلا كح يلا ؟ولتاقم موقلاف بسسنلل كحصنأ ينكلو مكتب ىلع |

 3 ا هللا دنع ؟رذعام نيماسملا رشعماي :ةعسر نب ناماس 1 ا موبضا
 أ نوم لاعتلا لع لبر فحل يا كسكس سنا نع مو هباحصأو دقرك 3

 0 يو
0 

 ١ سستم |

 ا 20
 ا ع و

 ةمقع نب ديلولا لاقف ميلا هللا مزه يح ادبنشتالاتق مهم اولتاقف هباحصأو ةبتع اوةحلف |

 علط ىلي كل نم ذاذش هش  انمات :5 يذلاج ملا ٠ ل ْ

 غذيمس قرخ 1 انه لزانو * اهون نوبرضي ديلا املع ٠

 عذوتللا ةيرقلا جامد حام # ؤاقن حعضت:نا معز يلف 8
 ادا وح دبل ولا ناكوهِلَصَو دق ناكو كلدب د 00 ةئطخلا ناقد |

 هإئانو ةودعلا ىف 0 ا اذ للك د امهافط صا نيتلخ ىو رأن ب الاودأ

 هلماعو مصالا ينيدرلا نانس هفكبيو ريو يِزيشلا العن ىف

 هلها وصو هس رج عيسمبلا مصيب * لف>ناك ثيح ودعلا ماو

 هلئاوأ عافيلا لعأ ىف ه | 0 د تدقوالد م! لوم هم ناحاذا

 هاف 0 3 - الا ا #* مهر أ در> > نع ضريلاداء1لا ترفن ا

 ةئط1لا بدك معن نب يدهلا س دحلا لاق[ ا

 تيرا نءيفمورلا كتب راح دقق د هت:.ةلام اذا بهو ا نأ غابأو 1

17 

|| 
 بذاك ةئطخلا نكلو ودع # ةريثك دساو تايح ضرالا يفو

 نع فخ نأ 2 نب لع انادح لاق ة كيش َّك رم انثدح لاقزيزعءلا ديع ا (ينبخأ» | :

 ( عب ب قاغالا  ؟4)

ْ 

 ظ

 نمالباوحالسلا ن : 0 ىف ناكام ل كذا 0 ل نامع لق امل لاق هنأ نع نطق نب دلاخ 2 1
1 

ْ 



000 

 0-0 (امك)

 :ةيقع نب دياولا لاق كلذلف ةقدصلا لبإ ؤ

 ةيهاش 0 الو ف يشأ نبا حالساودر مشاهىنب ظ

 * ههاوم لحال هوم الو * يوربيو

 د هفيس ىلع دنعو * انثيب ةدأ وطا فك مشاه 5

 - ا كل تاعف اك * هئاكم اونوكت كَ يا ملق

 ظ | ندخل لاقراكب نب ريب زلا انثدحت لاق يسوطلا ( ينربخأ ) هيهاوم ل و ريحا ىف اذكح'

 3 أ نا هربخاف نام يلوماداجي ين 00000 ر ةيش نأ لولانا قردحلا قحبا نب هللا دبع
 : لاقف لتق دق نا

 0 و * ثيدح لق تكلهينأ 5

 داجب لبق تكله ىناتيل' # اداحي طالبلاب تبقال موي

0 

 ننال يد ب رجلا نامعاي ةرهقم فيصلا ليل ن نه ةليا يف ةديز ند لفرأ لاق ي ىنادح ا

 ْ ها :عوةدسز حطس ىلع هل طظسا دقو 4. قات ف كيلا ينلاف ُك رمدف دي 30 دق 0 3 صهاط

 ع دع 4م راح فعضو هباذبإ ناد هيراو>و هي ,وطد: ةسحاقو يرايذور 1 37 لع رفعج نس ناماس

 وهو هيف ىنغو هناكم 5 هنم صقنو تنب رءشلا اذه يف ديز دقو

 ْ تسلوص
 ْ قدا عولضلا نغ يفاو * ىدأوع ينلمو قيل لاط

 ظ * يداقر س>ا الو يبمداق * 00 شع تك

 0 0 0 للف مك نإ تلاع اداجم طاللا تقال مون
 0 دالتو يفراطو ىلامعو * يلهاو 1-9-5 ينل 3

 00 ! 0 000 اهو ناس 2 ىلوف كلدف ىضقنألا ت

 ظ رع ذو * تاسالا نم عبارلاو لوالا يف رصدنيلا ير يف ا يناث دابع نبا هيف ىف 1

 ظ ىناثلاو لوالا يف ةقيرطلا هذه ىف حيرس نبا ىلا ةبني نم سانلا نمو زر نإال هلا ةلياثبا
 اذهيف نأ رك ذو سنوي هقفاوو رصنبلا يز# يف رصاةلاب ليق* نا ضيرغال هنا يملا نبا ركذوا

 يلعسولاب لو ًأاليقت ديعملا نأ نع رك ذو تايمالا ةس ا يف نين ضيرغلاو حيرم» نيل يملا

 لوأ ليم مي ءاساو 0 ولا لهر فيفخ ضي رغللو يطسؤولاب لق“ يناث يع رلا سايعلا نب هللا ديعاو

 اح 0 هدحو لوالا تيبلا ىف عماج نبال المر هف نأ ديبع نب 00 0-0 طس ول

 لاق ىديملا 0 مهاربأ 031 هللا 4.ه ينثدح لاق هظحد رقعح نب 1 را ) هعئاص فرعا ْش

 هينغت تعفدباف يتمومعب تررس دقف ينينغ اظ

 هبْزأ سم ىرسسكب امون ت تاعف م * هناكم اونوكي 0 هولك م 0

 هيئاجمو هقيدس حلا دعو * انثب لصاوتلا فك مئاف ينب

 ب ةئئاحمو هفيس ىلع دنعو * وه اعاو تنغ 2



 ( اهلا/)ز

 تنغو تمفدناف رسام ىنينغو يهتتاو ىنثلا كحنو كتطقام اط لاقو رطل 1
 هرودوهلزامتمده * درط. ماقم اذه + ْ 0

 تنغف اذه ريغ ينينغ ىهتا اط كحنو لاق 3 * اريطت دادزاف :

 مدل جرش كتمامرح يياو # ا|رضا رك انك ا 0

 هباصاقا د همساب هامس مايا هيل 05 روأب حدق هيد نيب ناكو تدنوف هللا الا يعوق اط لاقذ |[

 اذه نا معاي هللاو ئرأ لاقو لع لبق ةاف تتفتو ردكتاف يناوضلا ضع ىلع طقسف اهليذ فرط |

 اهفام ةئداه ىنباي هللاو ةلجدو لاق كرمدو نينم ْؤملا ا هللا ك.ةس لب الك تاقف انمايأ ا ْ

 هف ىذل صالا ىضق نفتيي افتاه تعيق ةثداغ تلطلك يعو كرح دال ا 9 04
 ءاحيذلاتوصلا لاقف هتم.س هللاو ذقو وهامو تاقف معاي تيمسام تعمشأ ىل لاق لاق نا |

 أ ىمالا ىضق لؤقي داع دق توصلا اذاف مهوت الا اذه الو ايش تح.سام تاقف ةل>د نم ةعاسلا|| ٠
 تعمسام تعمس دق نآلا نوكتال نأ لاحف ريخي هللا كتيب معاي فرصن الاقف نايتفتست هيف يذلا || 7

 ىلوصلا ىحي نب دمو يرهوكا زيزعلا دبع نب دا( ) هي دهعلا رجا ناكو تفرح ١

 دمم نب ماشه نع كاحضلا نب هللا دبع انثدح لاق ينالغلا ايركز نب دم انئدح الاق هل ظفللاو
 ص . 5 و هل 28 َ 5 0

 هلأ دنع نب فرطم نع اعيح نعيرلا دع نب دمحو دح نب هللا دع انثدحو دمحم لاق هسا نع.

 ةيقعنب ديلولا اذه هل ليقف ةيواعم ىلع اداو> ناكو ةيقع نب ديلولادفو لاق ديزي نب ىسع نع

 اذكو اذك ىعو نيد ىلع لوقي انانأ دق نآلا هلا يطعم ريغ اطمم نحول لاو لاذ
 دقو يداولاب كلام راثثا يحنا انك نا هللاو 0 لاق مث هعم ثدحنو هلأ ف هل نذاف هل نذع ! مالغاب

 ىلا فانتي لعجو جرخ مث ديزيل وه ديلولا لاقف تلعف ديزي هب * نأ تب ارزاق نكرلا ريمأ نوكأ,

 هل لاقف ندد ىقهرأ دقو ةنؤم لع نآت ناشف نمولا رمال ظااب ا 522-

 لمفأدنلولا هل لاقف انيد اوكشن كفتال مث ءرذبتف ذخأتام ذخ تك يسنو كبسحل يحتت الأ ةيواعم
 كافه 0 ىلا راصف هناكم قاطنا مْ

 تاهو تلاس اذاو د6 ال2 تل

 تا رقلا لعت تاو يورت * ال ريحلا لاف قآ
 تامل ومالا الر وأ * :٠ ىلا كا

 0 ىلإ فا 3 متل تن كو هفاخل ة ةردزلا.همدقم هيو لاق

 ا كلادنام ىاوس طعاف * 0 دق اك 0 0 ْ
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 للصم 4 5 ان اذا د قىكَرَع نأ كنع يفكر 0

 لفقع ىلع لفق | 9 نيبفلو د 5 0 يأ رال ٌوصعا فاو :

 8 رئاجي هب ؤاعم هيلا عِش زاححلا ىلا لحرو

 6( ةراتخلا ةماملا : نه توص هلوأ س 0 هلا نجلا مت )

 ( هرابخاو ىلصوملا ميهاربا تسسنةقو هرج املا تاوكالا 6 اير )
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 0 (1م5)

 و :ةمقع نب دياولا لاق كل دلع فدل لإ ١

 ظ 3 0 ا ْ هه د لح ال هود الو 0 ميش نب احالساودر مشاهىب ظ

 5 : 1 1 د هيهاوم لحال هوم الو »# فورد

 هئاحمو هفيس ىلع دنعو * انثي ةداوطا 0

 4 ا كام تل 3 د 3ك ولو 0 مك يح

 ! قيدخا ”لاقراك ن نب ريبزلا انثدح لاق يموطلا ( ينربخأ ) هبها ود 0 هوم 0 ري 00

0 

 9 ذا هريخاف نامع يلومادا# 2 0 نأ ؛ ةيقع نب ديل ولانا ي رفا قحسا ن , هللأ ديع

 ' لاقف لتق دق ناع

 يدا نعيوو سجل #*# ثيدح لبق 0ك دا 2

 داب لبق تكله ىناتيل' # اداب طالللاب تقال موب

 وهو هيف ىنغو هناكم د هنم صقنو تنب رءشلا اذه يف ديز دقو

 تت وص
 يداهم عولضلا ن * ىدأوع ىتلمو ىلل لاط

 00 ل 6 تدح نلف

 * دام لبق تكله ينا تيا: * ادام طالبلاب تبقال موب

0 

 525 0 ' يقراطو ىلاعو

 ا

0 00 

 للهاو ل ل 0

 ىو كلددف ىضخألا ت

 ورم رطل ا ءاداب ل 00 ينات دانع نبا هيف ىف

 نانو لوالا يف 5 رطلا دك 211 1 ا هيلع ن م سانلا ندهو 7-0 نال هنأ هنأ 9

 اذهيف نأ رك ذو ساوب ةقفاوو رصببلا قار يف رصتخلاب لبق“ 5 صار ءال ا يملا نبا 3

 يطعس و بلو البق" ديعملا ا هج رك دوتانالا ةع لا يف نينلطل ضيرغلاو رمد نبال رد

 لوأ ليق* مي 10 و يلطس ولاب لهر فيفخ صضإ رغللو يلع- ىلا 0 يان يب رلا س اعلا نب هللأ 0

 اح مو هدحو لوالا تبيلا ىف عماج نبال المر ه5 نأ د 6 2 0 ءاطس ول

 لاق ىديهملا 0 ميهارب ا هللا 4ه ىنتدح لاق ةهظحدح رقعج نب ا قرا / هعتاص كلا

 ةنبل فالادتار 5 نا تا رقم فلا كا نم ةليل يف ةدمز نب ل“ 9 لاق ينأ ىنادح

 هدنعوةديبز حطس ىلع هل طسب دقو هن قاتشم كيلا يناف ىلا رصف تنكس. دق نيسحلا ن' ىهاط

 ا 0 هيلغل كفة 0 ومعل تررس دقق ينينع ىلا

 هيأ من ىرسسكي امون ا 21 هولدق م .ه

 همئاجمو هقيدس حلا دنعو د 1 الإ لصاوتلا سَ مشاه يغإ

 *« هيئاجو هفيس ىلع ددعو #* وه اعاو 2 0



 20 دم لل ا ع ل يا و ا ا ا نيوض ويحل كلما" تسل

 ( اهلا )

 ل تمد قرا ىنننغو يهتتاو ىننا كحو ك ”اضاماط لاقو ريطلا»

 هرودو هلزانم تمده د درط.» ماقم اذه 8 0

 تكا ده ريغ ينينع ىهتنا ط كحو لاق 3 * |ريطت هادا 0 :

 مدي رض كتم ايرح ريياو © امل رك نط ل 2

 هب اصافادت ةمسأب هامس هانأ هر نا رولب حدف هيد نيد ناكو تدنوف هللا نارا يم وف اط لاذ[ 1

 اذه نا معاي هللاو ىرأ لاقو ىلع لبقأف تتفتو رسكتاف يناوصلا ضعب ىلع طقسف اهليذ فرط[ 0
 اهئام ةئداه ىنناي هللاو ةلحدو لاق كرم دو نيئم وما ريمااي هللا كيقيي ل الك تاقف ائمايا رد 1 3

 ءاح يذلا توصلا لاَ هلوورس هللاو دقو وه امو تاق معاي ا 5 ل لاَقف لاق ناتي .

 : نم 2و لَوَش داع دق توحصلا اذاؤ مهو الا اذه 9 امش 0 3 اقف ةلحد قف ةعاساا

 0 تالا نوكحإل نأ كاحعف ري هللا كت ٠ ماب ٍفرصن ال اقف ناتفتست هف يذلا

 ىلوصلا ىح ىحي نب دمخمو يهودا نيزيلا دبع نب ا 0 )هب دهعلا ر ا تفرصناف

 دمحم نب ماشه نع كاحضلا نب هللا دبع انثدح لاق ينالغلا ايركز نب دم انثدح الاق هل ظفللا و
 نب فرطم نع اعيح نمجرلا درع نإ كفو نع 1 هللا دع انثدحو دمحم لاق هبا نع.

 اذكو اذك ىلعو نيد ىلع لوقي اناتا دق نآلا هناف يطعم ريغ اطعم نءجخريل هللاو لاقف بابل ] 02

 دقو يداولاب كلام راما بدنا انك نا هللأو امأ لاق مل 6 4وءم ثدحنوهلأ 2 هل نذاقف هل نادت مدل 7

1 
1 
3 

 هللأ دنع

 ىلا فاتخي لمجو جرخ مث ديزيل وه ديلولا لاقف تاعف ديزبل هيب "نأ تيأرناق ننؤملا ريمأ نيا

 هل لاقف نيد 000 ةو ةيوم ىلع ناف ينأش ىف نينمؤملا ريمأأي رظنإ اموب هل لاقف امايأ ةيواعم

 لمف ا دنلولا هل لاقف انيد اوكشن كفتتال مث هرذبت ذْخأتام ذخاتكينو كيل يتق الآ يوان
 لاقف ةرب زا ىلا راصف هناكم قلطنا م

 تاه لود تلاس اذاو هد ال لو > ما 2

 تارفلاىلعتت و يورت # ال يدا كاك كَ

 تامملا يتحال كرت وأ « عن ىلا لل تدافأ
 0 مقا نانا ةكو هفاشن ةرب زيا همدقم ةيواعم غلف لاق

 د كلادبام 0 طعاف * 0 تقال ىدضأو كَ

 ل ا ان. ذا < ىع عنا كنع يفكر 1

 لفقع ىلع لفق اش 0 * فرطآ ىنم يأ رال وسما يفاو ش

 : رئاجم ة ةيواعم هيلا ثعبف زاحملا ىلا لحرو

 6« واخ هاب ني وسل الا رطلابو عراد ئ
 ( هرابخاو ىلسوملا ميهاربابسسن هيفو هرذ املا ناودالا ل
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 1 مسخ اص ال مس حم م حم سم مس

 هيسأو تيان نب ناسح رابخبا

 راض ندح يذ ساع بدسنأ

 ةمسأو هرايخاو صودالا ركيذ

 نايا راسو كلذ 2 نيسلاو 4عم 0 نهو يدخ نيح دفاطفاو لالدلا 0

 هيسأ و هرابخأو ٌرط 6

 ناجي تعش نإ 5

 هيأ و دئاق يلوم كاعش يبأ را 5

 ءأن ينيب نم. حاقسلا ساسلا وأ لقت هركذ
 ءاروعلا يبأ نب حبلف راج

 ةيسأ و ا 4م نه تار و

 بناكلا ساو رابخا 0

 ةمدهر نا رابخا

 هرايخاو هبساو يدعملا ةفبانلا ركذ

 هرأ 1 يلذطا 01

 ا هيسأو تايقرلا س دق نب هللأ دينع 5

 هيسأو ةرايج 1و حملا ينأ نب كلام 1

 ةنقع نب ديلولا ريخو رعشلا 0 يف ىدهلا ريخ

 هنسا و قع نب دنلولا ريغ قاي رك ذ

 2 2-3 م



00 8 

 ينام ألا ججرفلا يبأ مامالل

 000 هللا همحر

 همس السسسميل

 © اءزج نيرشعو دحاو نهسماخ ءزح وهو (

 ههإب بسب وصمت ,ولقهل

  همزتامل هظ وفم هيشاو< هعبط قودح

 ( نتماحفلاب رجاتلا يف رملا ساس يدفا مخ حالا را
 2 1 تا 5

 داس
 ري 3

 ) يطيقنتلا دقحأ خيشلا ذاتسالا حبحصتب (

 لبر ناش هابط
8 0 1 

 2 ها كه تال 0 به بهدم 0 سه ها يي 0



 م ةراتتملا ةناملا نم سشسس وص اج

 0 اهواهم يف * تاددو تراغ نيد # ميم لكسللاو ناوي الا ينم اعر

 موكا اتا عل رموعل يتا * 1 يواثلاك ىن# عيفليالاسامن و

 ميرايرهدىدم(ي)رلاىرق نعيئار أم # مها ىلا ىرق يف # مقم يرلاب نأ

 قحسا نع رضنلا يرحم يف رولا قالطإب لوأ لقت راخحلا هنحلو يلدوملا م .هاربال ءانغااو رعشلا

 ىلع س ولاب ليقت يناث كلل ء< نب دال هيفو قحسأ هبال هنا ليقو ليقت فيقخه يق ما 00

 ْ دع عَ يماشطظا ن

 0-3 اشار للصولا م هأرا بدسل 7

 عيبرلا نب هللا دبع هب يفربخأو هيبأ ن نع دامح نع محملا حي نب يلع نب ىمي هب انربخأ اهف وه

 0 م هدد نع ها ء يبدوملا م هارب ب ليعم.سأ ب دل ب ا وهو 0 نع

 2 ودمتم ىلإ ةكحلا ندس 00 كسن نب نءهب نب ناهام نإ 0 نوعيم نب مهارب 0

 نتيحتست امأ ةف وكلا نات ضعب هللاقف ناهام نب مهاأرب ع هباتك نونعف 0 ىلا

 0 و ب اهم 2 تاع لا دحأف ءريغأ فكو لاةف هريغلاَقف يف مس اوه اان اذه

 ناكو محملا يف فيش تدب انلو سراف : نم انادأو هيبأ نع قدس لاق د ا

 ناكف مراد نب هللأ دبع يفب يف ةفوكلاب لّزَف ة ةيما ينب لامحت ضعب رو> نم بره 00

 ,اويره نيذلا نيقاهدلا تاب نم ةا ري حارا مأو ب معأ نب ةلضأ دلو نيبو مهأرب ١ نيب ْ

 :اهحوزتف مراد نبا هللا هع تدع يف يف ةفوكلاب اع اولزنف معازبا وبأ نوميم ته الا سوا ن

 دلومناكو الفط مهاربافاخو ( ١ ) فرا+لا نوعاطلا يف تامو مهاربا تدلوف ةفوكلاب ناهام

 ا( لالا فرح اقراخي ىيدسف اعرد ناك ةرصلاب لزن يذلا 0 نوعاطلاو -(6)

 11 نامل يش لفلا



6 2 
 سوس اس يحرس منو دج

 قوتسو كال هلو ةناقو نكناعو نامن ةئس دادغس ىقوناو ةفوكلاب ةءامو# نب رسشعو نية مهاربا

 هافكف الفط مهازبا-فاخو ناهام تامو هريخ يف ةضاوسو لصمسا:نبدحم نيدحا ل

 ثلا 3 ناتنس- ةوناتتام أل 0 ال: نك هنا طرح ىف ىلع نا ىح لاقو مزاخ نب ةعزذ لآ

 ناكف عزز ىح هلاوخأو همأ عم مهارب | ءظافةنم رك انها يع 000 8 ا

 تيدلام ناقف دشرلا هلأسو ممن ينبا هثالو راص ببسا اذهف باتكلا يف مزاخ نب ةيزخ دلو عم | 1

 ناكذ موق ”تانقن واح 7 اال ٍنينمؤلا ريمأأ اوبر لاقو هّتصق هيلع صققاف مك ينب نيبو كذب :

 يدكشاو هدهف لاقف 0 الا اذا كا رأ افكحمو ديشرلا هللاقف بيساا اذهب انولوتف عاطل ب

 ةلرذأو دقسااو امن اهلا ىلدوملا م .هأر .امظوق بمس ناكو ه ريح ف ىلع 0س ىلا نيئم وما ري 1

 لولا 9 - ب 0 ع كا ثاو هءلطف هاننلا 3 هلأ تلا 0

 كيلامصاا ند ةعاج بد 2و سل 1 جرخ 5 5 اا 3 تمس ! هريخ ُُق ا 0 :

 مم اق نوذغاو نويرمتلو نوفصقيف هودقإب كومو موعم ةييصاو قار طا كود ماضل اوناك

 رفاسوهءيلطو ءانغلا ي نست هسه نك كالدب 6 أ ف مهقذحأو ميسا نكت ادشو ءانضلا ند مث

 تعيس ثاهشك هن :مهضيو هلو ١ ليصحتلا لياق وهو هيذادر> لاك دو هيف ةديعبلا عضاوملا ىلا ١

 عاولا كيد لا ا ًرثك رك اذا نكن لسولا لا ُش

 ايرخ للق نأ لدوم قرط نك كيلا

 ارك نمي دب اكل كولا براش ن :

 6 ل مهدنع | مو سا 1 كي املا 00 لعابهمر د اءاو هنع الا "0 تعوس امو

 ى نب 0 ) رح ( هر 0 ىلع الاد هن هر ورك ذف لحدوملا ىلا مهاربا ة ةمسأ 5 ةياورلا ن

 ناكف تاقكلا: نا ىلا -| لاق هيبأ نع قحسا نب دا انثدح الز 0 ينأ نباو يسادر

 7 - ءانكأأ 0 كانهو لوما ل تاروق هيف كلذ عج الو سخنو تارمضإ لو 2 الو ع 1

 لاطو كاد مسالا اذه ريسفن و راشود هنأ سمأ كانه جوزو رههو اضا م ميو 2 3 راد | 23

 ا لاق و راسو هنأ قدحدأ م ا كهاَش ا أم .جوزو ينرعلاو يد مرافلا ءانغلا ذخاو كانه هماقم 3

 6 :طا ٠ نه ءانغ هيف 37 0 لوقي هذه 2 يشو' 3

 رودتلار ةهحونأ هدم مداخ امير و لصوملان هه دب 8 تفرصنا 0 00 هريشل ْن 00 الو عش

 هل روهس جارد ىلع عاخو يي ف ىلا ٠ ل>ر 0 يفءءسف 0 هلامع ضعإ كك

 ىلا 6:نمم :ك ةودك ا 1 مثرد الا 4ع ببلا لد اعلا هلصو دقو جر ةلاسرلاب ى<»و ةعبق

 ْ .ناكف مرد ىفاأو هدم قلادودكلا م ىل هوو ما ةنالاث يدعم 5 4 بأ تن 5 ىذلايلزنم

 كما ءلإ 0 الا مهاردلا 0 هه قفنأال هلا, تاقف ءانغلاب 4 ةيستاك ام لاو كلذ



 يناوفغشف م مد مع ا اهم 1 تق تستو هيلاتج ردت اقذاح ناك هبونا وجهل لاب ةلب الاب لور 1

 هلزنم يف هقداصأ م هيواوح تأ الل لاق هدح نع ا نع دامح نع يحي نب نيسحلا ) قرا (

 >5 رفاق هبنددصق يتاالاحلاو ىتعان 5 «ربخأف ايسوحم ناكو ينءشتحا فار املف ءاح تح هنرظتاف

 هلزنم ىلا داع ىفكلا ناكاملف هيلا ا كل تمدقق هد يف لكاوو اد يف 0 د رفاو ىف

 ا ةبكاف انإ يع اود هيف انل 0 دق سلم .يف ان كح هيلا 5 ينفعل نمت سر فلا نم ةعامج هعمو ١

 0 تغلبو ةراق مم 2 د 5| 2 اوراضو ماب يف اوذحاو ا 0 ناح ايرو

 جوحأ مك كيملعت ىلا 0 7 3 روعس | ولاقو ى 1 ر اولبقو *ملا اعل ثا دغو ترف ىلا"

 يلرضحأف ىلا هحوف ىربخ ىلع نب ناماس نب دمحم غاب يتح امايأ لالا كل ىلع تقأف انيلا كنم

 هولا سر هتماعت كالزيلف هذتلا اعاو ءانغ ا 8 يفا ريهالا اهب 1 هل تاقف ةتمزالع فارغا

 ىنتمزلف لصحوملا ل تيشاف انأنيانم قامو هّتمزالاع يذخاو هدَنع كلذ عفتتا م ةفوكلا ىلا |

 لاق هدنع نار املف يديهملا مدخ ن. مداخ هياع مدق يح خد ام رك اريثا هدنع لزا 000 م تقلعو“

 2 او مع هلا يدهملا ىلع لودسرلا مدق 8 1و ع همقدق كك ا همه للا جوحأ نيئمؤملا ريمأ هل

 دمتم ىلا عوجرلا يدجهملا هرم او هل ينفصوف ير د يللا قا 7-1 كاذب هر ءدمتمو ههنا رط

 2 هسأ وشو ) لاق ( ينهدقو هدنع ةلطخ ئدجهملا أ حا ءاحو كلد لعفف هب || ىداحشاو

 رةعح اوذا ىلع 0 ناماس نب 3 لإ ىساع 4 2 يمثاه و ناك لاق يبا يف 0 ُ قحسا ن 3 هريح

 لكل نم تعق وذ هيلا 2 ي<٠2و 0 هل ينفصوو ه اعنو 0 افرط مهاتف ناكو دمحو

 نينغملا نء ىلإ عود امو ناماس 3 ىدع 0 ينذحاذ هل تفصو يدهملا ينء.سةفئلخ لواو عقوم

 م نيرا ىف ةءارقلاو ةباتكلا كيف يندحو ينب ريضف ىنه كالذ هظاغف ًايشقنم هتكح هتئح اذاف سل يس | سس بي يب ب ب ب ب ١ م“ ا

 اليل الا اولا ريما اي تلقف مهعم :لذبتلاو ساتلا_لزانم يف يرش ىلع ىنبناعف ًاموييناعد
 نعو لج هلل هيف انأ اه عييجو اهتكرتا اهكرت ىنتكمأ ولو يناوخال يترشعو يلذال ةعانصلا هذه
 نع امهماع تاخد ّ هللا وذ ةّتيلا نورهو ىسو» ىلع لذ دسال لاقو 6 ًايضغ بضقق ظ

 د 0 َخ رضف كاكا نكرم اناكو اميدق ترشو امماع تاخد ل هل م م ت تاقف نعئص ل و

 ناك هنأ يبأ د قحسأ ي مم لاق هريذ ىف ( ليعمسأ سد 3 لاق ) ينسا>و يتدبقو طوس

 ينااسف يناعدف هش انك اع 1 يدوملا ىلا يو 5 يهسف م داخلا نان مهعمو اهط هر يف امهعم

 ند نإ يم رح نا عارضا وهودل ت تأ 1 نيّتسو 2 تبرمذف تدرجف يف سمأف تت ركنا

 )| طق ولو هنع امهعفرام يمدق تح كيذيا ريس ناك ول هللاو ئعد كنس اهب كل لحب يلا ماردالا

 ىنحشف هئفج يف فيسلاب ى ىنبرض اذههل تلق اماف دبعلا يعاسلا نابا ةلح يف تن كل كاد تلعفر واو

 ديعل لاقو مدان ىف ع اهنتاار يدمملا يفع ىلع امق وف يف ع 0 مْ ةعاس ىلع م تاعقسو هب

 مرذلا مالس دي نه طوساا كلام نب هللا دبع لواثتام كلذ لبقو لاق كيلا هذ كلام نب هللا



 00 يا ا ا
 5 ١ 7 7 ملح 2 2 كا 0 هس

 5 . ع ) 3 (
 ا هراد ىلا هللا دنع ينجرخأ من 3 ةيفاع 0 برض د. يدنع هللا دنع برض ناكف ينب رضف

 هق ينريصيف ربقلاب أميش 3 دع نأ 0 طوساا رح رح ند ءرصخت ءا رفد ىنعع ف اندلا و ا 1

 00 هل لاش هيأ مداخ كا يندفدو برضلا 0 هداد ينسبلأو خاسو حذف 9 دع اعدف: 3

 ظ 2 د 35 5 ةشحاط لاشوهل هر دا ربقلا كلذ يف نر يصف كيلا كيهس ناهع

 ىنَع بهذي رددكاو محا اع ةر أ يلى الكا هش ع تاقؤ هيلا عرتسأ الخ هيف ناكو ربقلا كاذ ْ :

 ٠ نم تحرتاف غلا نم جرم يف : ”تيداكو لع رقلا لظأ تنخد املف ك كلذب ينتأف ق قلااذهاإ 1

 ناتيح اذازهنف تنك امت تجرتسا كف ى : 1 تناط الف ناخدلا] فتح وح لأ تقصلأف ثلا دا

 ينعلا يدب ةدحاو دج نا تممهف ديدش ففي ىلوح نارود ريسقلا قش نم و ناتانقم

 تنك اع ل يبل تقثلا نم اتل> دق امهتيفك من 3 ىل ميو: لع اخف يرسلا ىدع ىرخالاو |[

 ةشح ينعدلي تالا | مداخلا نان أ ىلا كيتو هديل لا ا مْ هللا ءاشام ربقلا كلذ يف

 يل لاق اندنع لزت لو ىل بجاح .نم اهتجوزف لعفف ىتتلوأ امع اهنفاكأل |

 لاق نيّنامو نيثالثو عبر أ نسر قى لود نما ورق ةمح ابل كاي ان تيظيو تالا 1

 : سيلا قد تاقو م 1

 الق الك قاس || يف حاعأ * موحناايعار اقيللاطالا

 اليج ًاريص فسألا| يماخا * زاندلا ريثو ناوطاازاد

 البق. معار أ تديح املفر د« ءاخ رابع هقاحالا
 00 لاذ ننم اي الف ع« قيدصلا لم قالب لواعل

 هشيأ ىلع لخدأال نأ امف يل ةحسدف ال نيع نك قالو وجال ينفاحأو ىدبملا ينج د م ٠ نإ

 11 ةيعاشلا فأر 5 نم ان سيلا يف تمنصو لق لبيب ىو اه الو أ تورعو ىسدم | ٌّ

 دكسو

 لسالاسلاح ورق نم ىقاسجو و هن لب الذلا 0 ند + يف ا أ

 لئابطا كاش نم امون حس 0 # اهحيو مث اهحيو يش حوابو

 ل>اكملا يف امس طاهنع ني 7 كلا هم 8 دق ىنيع ف ابو

 لداتحو ير ىف سم هليهر * اها مويا يش للعلا ينبررذ

 كن ط ريغ هدد يشبع ةيش نإ قرا باريشلاب للعأ ب 5 ١

 تاسالا ةنالثلا يف ىطس ولا ل مهأرب 2 دلو مها ا هنأ دا و ةيهاتعلا ينالر لا

 ةفالخلا يداطا ىسوم ىلو اءاف ( دامح لاق ) يطسولا لا ليش نيريخالا نشبلا ىف هلو لوالا .

 لك 2 سبك ادام رك يذم اهب همادع يتلا أ ائالا بتمسبإ هل ربظي مو 5 ىدجا 8 را أ

 يدلو 0 ا تقراف قى ماب لاق هئياع أملف هيلا هب اون هوباحأ ى -> ةيلطل نوعورب اناهأو تقو 53

 هرءش يف هن هانغ مث ىلع هللا قاخ نع

 ( سمن ب نال 5-205
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 اا ير ودخل اضع « يكرتال كولملا رخ نبا
 لاوزال يتجتضرمع مث * لهأ تقرافكاوهيف دقف
 يلامو لحأ نيب تبرغتو *# ينايحكاوهيف تفعدقلو

 كبسحيو هلوخو يداهلا لاو هلوف ( قحسا لاق ) ىطسواب لمر فيف> مهاربال ءانغلاو رمشلا
 بهذلاب انرود ناطيح انيئيأ انا شاع ولو رائيد فل نياشسو هلام دحاو موب يف هلم داك

 عاام. نو كداتلاو .لاومألا “نم كدح ىلا رادام ىلا ترظأ يب يل لاق ( دامح لاق ) ةضفلاو

 ف ةرشع ىجو ةيراخلا كارا ىوس مرد كل ل لم هال رأ هيد> وذ هيراو> ن 0

 0 ا 1 0 ةرزنلا ةالسصلا ىوسو هعايض تالغ ىوسو رهش نفأ داع

 لك ىف هل ناك لاق كلذ دن 5 نك ينال ت تاقف تقو ل 3 ف دع م اعط هل ناك هما قدوس نك ْ

 هما ير را

 ل موق خا اذاف ة 8-5 ىرذخ و ةقال همو ه>ولمم لرحأو 18 ودتلا ٍُق 01 ةدحاو هأيش هش ثالث 7 '

 ظ يرخأب ىأو 5 ةيلات نيدو رودقلا تدصلو ةقاعلاةاكلا تعلو كبك 0 اذاهرودقلا قاف اومعط

 ظ لأ نيثالث 00 0 0 نو هيطاو ةماعلا هتفطو 0 خرطملا ىف ه2 ىو تانك

 هناو>ال عئادولا ىراولا ن. ةرم اندنع قفتا دقلو هتودك ىوسو يري ناكام ىوس مهرد |

 صخال يرام لثم تيطلاو ا ماعطلا نه أماع يرو الا ةدحاو نهمنهام ةيراح نونا ظ

 هل كدا ل كلم يف امو تامو اهانكو | حو اهتالاو ما ىلا نك“ ةدحاولا تدر اذاف هيراود> ا

 ىلع نب ىو عمو فاخ نب دمحم ( 0 00 تيضق رائد ة هامش دل نم هءلعو رائد ١

 ىدج نم يرتشاديشرلانا ثدحي يبا ناك لاق قحسا نب دامح انربخا اواقنايزرل نباوىح نبا
 )0000000 7 10 لطفل لا ل مرام هلل ةدعتماقاف راندا نيثال 0

 هنيو كنيو 0( لش دفو اهيرق امو اهننظ 5 تاشلو اننا: 0 نيو مهاربان 6

 0 نذاتناف 000 راهو لاق رايد فالا ةتش ابق نءانطم نا لف هللا بهذاف اهكشيام

 صأ يف كنثج دقو ع دخن م تس اههف اننيب ةنؤمال يتلا ةها 0 أ هذه نه ينعد لاق ةالا

 || لاق دارأ كاذ لاق ىدنع كردق ولد نا دارأ هلأ و اكل لافوا هلك ريطاو ريحا 2 مك هنع كقدصا ١

 1 هيلا لضفلا عج نك زانو هاا رشتع يأ تططح دق كل هفعضأ م نا نك ان ما يف ةقدص هك

 | كدح تأ تت كو ىألاقدن 5 ال طق ةقوس تار اق هلامااذه ىلإ عف هذا كل و 0 ا

 ٌ .ساناا ف ىعأ |نأ قا 351 لاقو ينع لفاغتف لواط وه امو 3 كاملا ند 0 ايس 1 ا

 00000000 | دو لع كاددقحمو ءراك وذو الا هتذحأام الك هنم للا تذخأ و 0 3

 ٍ : قارس اعاو ه2 يرد 8 0 ظشنو ةيش تاعساو ىلضخفلا لعو هءاع 0 ردقلا

 01 الب هيلا لاملا لح اءاف را فلآ نريثعو ا ا 0 ا ,مثرد 0 ناكر ةيراخلا :

 ٠ || كادفللا ىناعج تنأ لب تاقف تا معلا نه قحسااي تيار 0 ىل لاقف يناعد ةطيطح |
 دنع ند 0 وهو ل يد 3ك 0 ىتأ لاق نا ١ لي لاق داع 0 لاق عكو ) يف , ليس ( ا
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 ظ عيب رلا نب لضفلا دنع نم 0 ا َ 0 لاقف ة.ساعشلا يف نيرواحتم اناكو ا ْن لضتلا 3 ٍ ١

 ان ناذ_ه ىحي نب لضفلاىلا عيب رلأ نب لضفلا دنع 0 جورخ لاقذ كلذنم رذتعم ريغ : تلق

 ادحاوًاعيج كل ءافولا 0 مل عمتي اميف نكي مل نئل هللاو لاقف كل ناعمتجيالنا ىمأ هللاو

 لاقف معا 5 0 مل نمو ينابق اذه 1 ياك نق ةيجافإ جيم ادحاو 0 هللاو ريخ يفام

 لفسا (قزحا كلذ ىلع كتلبق دقو تلق وع ممم ريسغ ئد'ع تنا ىحي نب لضفلا هل

 هديقف هيلع يضغ ديش رلازأ 00 :”دحلاق قحسا يف مدخل لاق ةءشا نا نع انثدح لاق سنوي نبا

 الط رع رفعح نب يسيل لاقف ل هنرادف سلخ 0 ترشلل 1 3 < ةقرلاب هسيحو | 2

 هيد نيب ينع 52 ودق يف تر دا يراضحاب صاف هئع ىبدوملا م هاربا ةييغ م لاق بيع 7

 2 خف مهرباابى ا ع مهرمأو

 تأ "نفح 2 وكل ّق تايز هبا تهمنا ناو طب اك سم عوض

 مهد ل قام ام تصضوع 355 املاف تفرصلاف

 © وص

ْ 

 ظ

 ءيرمااو ءينطا كل تبهو دقو ةل_ىلإ كعهاسر ا اهل هو رشو هداعتساف

 تارفح ةول يف بنيز هب * تش.«نانامعأ نطباكسم عوضت

 تارمتعم نم رألا7 نادل تكا هتعا تاكا 3 نوح

 تاردقم ظاخلالا ناتقيو * يتلا م نانبلا فا رطأ نرخ

 تاردح ه0 ند نو 2 ت7 0 نا

 | ىملا ىحيو قحسا ن عرضنا :ءلا يرحم يف رصنخلاب ليقث يا حيرس نبال ءانغلاو ينقثلا ىريمنلل نعشلا

 ل دع( قرا ) كرد ليقثلا نم انل ءالبملا ةزءا هيف نأ شيح رك ذو نان ناو

 دي ريةيسامشلا تأ 52 يذلا هرمصق نك اح راخ كلا نب ىد 2 لاق هبأ نع قحسا ن 3 6

 ا
 ا

 دن نإ كوع ىن 00- لاقىلودلا يريح اولاق قدسا نإ داح انمدحالاق هظدءح رفعح كك دحأو

 لثع وهونادربلابا بيلا را

 يب« / 2

 دودالاو ماهتلا ياللا د ددعب ىوهوةمامب يوه :

 هياع هيدزف يبا لاق

 دب ادح يك و نيد نيب ام ىلإ 0 اذه دهعر 0 ادب مقا

 صو آف هايا هتدنغف هيلا ترص 2 < ليقثلا فيقخ ند وهو هريذ يف ىلوصلا لاق كح هيف تعمل لاق

 0 كس ند هللا ا رح هل تاقف اه“ اكو اهجربس ككل م 0ك قلاكح .ادبو رايددطا ١ كل

 ا راشد ا 0 ١ ل هانا هميقس ىو ءاوه الاو اهرقتف دراوش هو سشالا ىأت كناف



 000000011 ير نااعلا ةقل- ذا همم ريسأ انآ انف هرم
 ١ هكشن ا و هل لح رتف هنع هغاب "يشل هي 12 ظحاح

 اسس وص

 تساذق 0 ؟اذأ * تيضر الا نايضغاي هللا

 تثلا: اذه» نما تفضأف ناسا الا 2 اذ لع لاق
 1 م توعد :8-> نيدلاه لع ىغنا ل

 تاقف كحتورانيد ينلأب ىل صماف هب هتبنغو لاق لوأ ليق“ وه 0 ىلوصلا لاق ان هيفتعنصو
 هنأ و 000 ا 0 دام ترك د لاقث ارورشم اكحاض تلزال يديساب كحضت وش ره

 ي

 5 نه صهدلا بر مث ( ميال

 يفااب , ابىلر ماق هدب, ت اقف تحقف هلث.ىلعالا ةلبالا فرصنتت ن أو اه ما واه> رس ةياد ةراطا 2 00

 ظ درا لشن هيك نآلاو د10 11 راجل لع تركش ةركلا قللت لاقو نيرخا رايد
 ّ 5 ةهظحح (قئدح )ديدج فتاتسم اذني هدلا ع كليا ايفعاضل تقولا 1 ك قيدم يأ ال ولو ةداب ز 5

ْ 

 زاريشب سوط ىللاهقي رط ىف دشرلا لزامل لاق 0 نعد نب مهارب | نب هللا ةيه ينثدح لاق

 هل نعشلاو توصلا اني ًادتبافم انغ ٠ نهد لو ىلدوملا مهارب ا ناكف 0-2 ترمشسلا ناجح

 0 كسوص
 زاغ اها زاغو * جاحح نب اماقا * زاريشب ني * 0 ندلا تب

 هيف كتمنص مهارب اان هل لاقو رعشلا نحت ملو رائيد كلاب هل سعف لوالا 00 0

 ”0 ||[ دنش رلا كح ضف يفرض ام تقول تاقف ءانغلا يرطاخ لغش يديساب لاقو 10 ا

 ارحم كدح ناك لاق هبا نع تاج نع 0 لعن ىحي ( انريخأ ( كف دص هل 0 هلوق نم

 ادا د لا فرعا 7 5 وقيأ ديش ةرلا:ناكنا تح مهم ءاقدصالا ريتك فا رشالل |

 ءاروعلا ينأنبحبافو يداولا مكحو نار دل ندحلا تع امو ( قحسا لاق ) ميهاربا |

 نوئسدعف مهريغ ءانغ نودؤيو نون د و اوناك لاق مههثدذح ن ه خاب 0 كلقف طاشوا

 امنع لقتنا اذ هتعانص نسحب نعاش وأ بتاك وأ بيطخ- ةلزنع اوناك لاق رد ناك مهاف تلقن
 0 ناو لز :>أ بطخ نأ هوفم 0 كدح ناكو ف اص نود غابيام ا ابي ع 5 ىلا

 0 2 نيسحلا 4 5 هلك مهن نك 9و ند | 2 لاق ناو نيسحأ لاسر

 نب رب نع 00000 لسا قرحأو هذادر ا -2 را ا ياو هبا نع

 رفضلا هنوملعي 0 اعاو ءانغلا 39 بلا ةيرالا نوما شالا >ن 0 ملكا قحسا ن ع اهرمح هيش

 هشو نهرادقأ نم ع غلبم لك نايقلا حاب هنأف يبأ تانمثما يراوولا 0 ٌّن ٠ لوأو دوسلاو

 اهالاوم اهم . ىلغأف ناك ا لاش ةب راح :ىوه“ .لاكدقو يباهملا“4 هيدمعب ينأ نب 0 نب ةئيع 1 لوش

 4م وس يف داز 00 الح كيف ةمينع ول 9 ف هنبانقح داو ميهانر 1. ىلظا هدند رب :لفحاو وحلا

 3 3 2 عال( و منا سغع اور 4 : 1 هجر (١ ةثييع ىلا لاف

 . 0 15 1 را نافل 3 ةمووس ىتط“ :ىلق 2 نامأ علو 5 "اختناق
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 اج االواريج اعقحس سانا لس رلاسا ١

 انايقلا انيلع هب يلغأ ناظ.#_.ثلانم يحوبالس مانءاح

 اناذ آلاو بولقلا ينسي ثحلا تاركيست

 0 نبا هيف.لاقو

 نامزللو بز قدا ١ ينأ 0 نان اعلا ذهن 2 اماايفمهارب الا

 يناثملاهتباحا قد ما و 1 ع أذاف ناكم لكيف ق>--ك...اوبأ يندلاةنج

 نانا ناحيرو ل يح 4هنم

 ياشطأو ور« 3 يطس ولا لمر فيفخو 0-00 لق 3 فيفخ نا رعشلا 55 م 0

 ها 1 .هاتملا يبا دنع رم داق م ناكل اق ةماعد ينأ ع هاط ناو 7-5 5ر6 ينرب> )|

 لاقف ةيهاتملا وبأ هلع ليقف قطاف نعرال مهاربأ سحق نأ مس |[

 رم شيعلاف ىلص وم لا سيح #3 نسَس كنود سيل ملساي 02

 ا نكيذم تالا تاطسلا
 رعشقم مهشيعو اعيح هللا 3 ان ىلاضوللا. كر

 تش نأ. هل ىهلي ءىش ضرالا فاق رورو 0

 ةهاتعلا يبال ننف يبأ نإ 0 صضهاط ا ض دحا نع لانؤرملا نا نع انءاكأ ضعل ىدعنا ] 0

 ش : نس ا ىبدوملا م هار 1 ب٠طاخي ْ 3

 وع ايو كيلع ىليوايو # يل_دخاب كفل قم 0

 لوو الو كاراثالا نأ 2 ن1 كا 1 9 م

 لييس نم كئاقل ىلآ نيبلو # كتسوب ينال نا

 ليايخلا بطخلاب تئجوف دقو * اعفد كدنع كلءأ تسا يناو ١

 نبدللا دبع ان دح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمم انثدح لاق فافخلا ىلع نب ندحلا ( يف يخأ>|

 هابر ىدهملا ناكو ريج نب دمحم نع ينغملا ينارطقلا نع دمحم نب اص ةبوت وبا ينثدح لاق رمع 1

 اذاو ىلصوملا م هارب 7 راد تر ةيسامشلا نم ةلل تفرصنا لاق يدها نإ مهارا ينادح لاق
0 

 2 عنص دقو هل شور ىف وه

 5 ب دو

7 

 أمم ه ودعس 2 نيدخلا يلع ضيفت د#* 4 عومد ىلع ا بر 1 ّ

 ورلا © تفق وف هيلع نبرضإ هيراو>و هؤاز ا هل ىوتستل هاك هب ل هدي

 1 ترودعن تسمو هبا 4 ف تغب ا اف ىلزنه ىلا تفرصنا مث ل 8 0

 هئسحتساو برط نيورلا ةئمساا ءلقوع' يش ا زق مهأ ربا عفدنافديشرلا دعاس ا

 ننمؤملا ريكا دكا تاقفةحرابلا ةئعيدص ىدي توبا ١ 0 مهارإ اب ادع نا هل لاك 0 هيلع برشو

 دشرلا بضذغو مهاربا توف هانغ م هتيئفف يدبحاي هنغ ىل لاقف هب أ نا ميد توصلا 2 1

 ا ا ا تت ا ا ا ا اا ا ا م ااا كبل دلشطففئفأففنردببب بو



 اع عا م كيلا نك ا 00 | لاس ال 1

 1 ا ا ا ع ا ا 07

000 

 ا ترياص اهلف 3 0 مهاربا لظف لاق كل سلام يعدو ىثإ 1 ةردحافلا نا ا لا #او :

 ١ هددرب وهو ةحرابلا هب تا ينكلو تك اهو هل تك حو 0 نيم ْؤملا ريمأاي دش را ّ كلف

 را هنع يضرو ديشرلا هدف ةنتم دج اف ىزت 1 0 5

 هد ومص.
  اههوحس احس نيدخلا ىلع ض.ه * هعومد يلع نامدب نر الأ

 اهمولح يح رق اهيدل .لاحر باهر هاو ت راد س كلا اماذا ماح ْ

 < نإ لع نب نع (نرَخأ) قدحسا 0 رصنبلا 00 ىف هاما لهر م ءانغلا |[

 الو عماج نبا مدش يدوملا نب مهاربا ناك لاق ىلدوللا م دار 0 تاك نع يبا انثدح لاق ْ

 000 ل 11 1ك ددو ديكرلا ىلع ىف انك لاق يدهملا نب محارب | ينربخأف انحافلع لدم |

 تمهفو هف كذاتسا يرخدق ىرخدق لاقف مهارب ا ىلا ل ةأيف طحت وص يفغف عماج

 بضغف كانك همم و ةاغاو ناعفف توما ادعاو خ خيشلا اه . هشا هل تاقف لاق لاق ىف هقدص||

 لاقف ىلع لقأو مهاربإ ربإ

 ىامر هدعاس دتسا املف * موي لك ةيامرلا هكلعأ

 مخ 0 لاق ةجاح ىل نأ م أ دكر دشرالا تلقف ىنءاكي الا فاحو ىل ركن ْ

 2 3 تاّقف هاكر باطي تح مهاربا نمو لاف هيلع ناك 41 لأ دوعإو ىنَع 6 0 :

 لاق ىلع 30 : ليقف م .ىأر .ااي هيلا ُّ كاف هاكر ذل كاش هنم د يذلا نا نيئمؤملا ||

 نب 50 1 (ينرب>أ ( 0 ناكاممملا داعو ا كر كنعتيضر دق لاق ال تاق دوعت |

 ىلادشرلا عم تجر يبأ لاق لاق قحسا نع ثدح ع يذح تعوس كا يد نب 0 2

 ةريلا رهظفف 0 3 تبهذف هتلئاق تءئتغاف مان مث يدغتف ءادغلاب 0 0 ةردحلا :

 تاخدف ىلزذاف لوذدلا يف هّتنذ اتساف ه> ولا 0 0 هباب ىلع اذاف ههدصقف ناتس ىلا ترظنف

 ضعءءل لاقف ناتسلا اذه نم هل تاقف تحرش ءام اهررزغأو ةبرت راحل نان أ نم ةنح اذاف

 اطل 3 فلا تع ةحرأ لاقف غاب 5 تاقف موس ىلع وهو من لاقف كا هل تاقف ةثعاشالا

 تاقف يراهش لاق عض ذوملا اذه يحسإ

 تس وح

 بييط هياع اغأ دهر يذل #* رظنم كلثم سل ىراهش نانح

 بيطي ودطا دعب 3 اط * ةنهز كرونو“ راد كار

 كليو لاقف تدنغام لوا هأيإ هتينغ ءانغلا ىعاو ديشرلا ساح اماف ةئسح ةعنص هيف ىنترضحو لاق

 هعيقوب ْذْح لاَقف ىحي نب ل ند رو راند لع را ةضصقلا هن ريخاف يرام ثأو :
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 يديساي تلقو تينوفهريناند اذه اوطعا مكليو لاقف تودلا تدعاف ينع ديشرلا لغاشت 8
 ْ 0 ةعح دنع عيقوتاا لصح امل 0 . ىل عمق عقدو لعفأ لاقذ 0 ردم ىلا ىل عقو

 يدع ند و يلا ع 9 لاملا لصح اءلف هدنع ن ا َفالآ ةسضنو لآل ّك

 نماموي عيبرلا نب لضفلا جرخ لاق ءانيعلا وبا 0 لاق 0 نب رفمج نر يرامش ن

 ْ 5 رضع. نملك صاب تما وملا دا لا ذ ةعقر هعمو ديشرلا ةرضح

 يهو اهزيجي نا رعثلا

 م كل عم هي را ددراف * همالسٍب ول لا عمبيحلا يدعأ

 بهوؤ امودر رر هع لع مر ابا هتحاغف توحلا اذه 0 ديشرلا ىللاقف مهار 1 لاق هعدو ا أهم هإ

 امايالا_ كتاوت ”الوادتو < هذق يسب ل 7
 اماهر كلع هعمدا هوجتس لا لإ لن 1

 امامذ طوحتوا لمحتتنك نأ  ةعوسرلة عر
 ْ عبكو فاخ نب دم (ىنربخأ ) ليقثلا فيقخ ن نم ًانل اههف انغف مهاربا ىمأف اهزيجب ن نم دجوي مل 1

 00 عمرلا نب لضقلا نيل دبع يثدح لاق ىرش لا شاملا ١ 3 الاقأإ
 || امايأ لزانملا شعب يف هدقفف افوغشم هب ناكو ىلسولا م هاربا هعم جرخأ ةقرلا ىلا ديشرلا حا |
 | نبين 1 لاقت كتنيغ تناك ناو ةرحا كاسر ال دا 01

 ظ 1 تك هلزنم ةفاظن نم و هفرظ نم رام ىل فصوف اذكو اذك عض ومع انلزأ بحت يثيدح 5

 | نم سغ ' ينساو ها بيطأو ل 1 غسواو 0 نط تتفاوت ان يلقن امأ تمدقت 3

 ٠ جرذأو ىلع منسق نينم ءولا ريما قالا ت0 انهدنع تقاف ةرسشعلا فيرظهجولا نسح باش |
 ا ىف تناك رناند هل تنهوزو ازا فاق تأ رام قف وحلو ل وهام بارمقلا نول 6

 ٌ كس وص هف تل 3

 نيمويدعباموي ةفاصراا طسو #* هب تفصق رامح لزم ايقس و

 نيلوحندلا فتقتعدقءارفص * اهنرشاو يناوثأنهرأتلزام :
 نيندن اند انزل هندواع * اهءجاب يف ته اذا يتح ْ

 ْ نيشلاب هنعانلز كرممل دقو * ينءدو نيح انيثن لزألاقف .
 || اعد مالثن ضء[اهرتش ةيارم هاك ل زا ةلوق 00 اهر فيفح ميهاربال ءانقلاو رعشلا

١ 3 

 أ كلذنم ديشرلا ىلا ىدحأو هرضحأف راما ىلا كفو ينعطقأو مهرد كفاأةلامد

 1 0 دمحو ىي نب نيسحلا ا ( مهردفالا ع مهاربا هل هوو هلدوف 0

 : يف تيأر يبال اموب عب عماج ن "تاق ا ا لاق قدحسأ نب دامح انثدح اعيمح اولاق عيكو

 أ الف هف انأ ىذلا قثلا العو د 00 تدك يت تافسف لمع يف ناك ار كاياو م

 8 تح ل ناريه ىاتك كاناو مان ناو قح ايؤرلا ميهاربا لاقف ءاتلا يف كلر ظ
 ا لاق ناكف قدحسأ لاق لدق نأ وعلو كدعب نيب الف ضرالاب تةصاق تولعو ك كتنك كب تلا :

 اقسم تكتمل
 دنا ا لو م رم ع ديم



 نب للا دبع 0001ج ىبأ نئامو هلق عما ار 1 تاكو ةدئاوف نم رثك ١ داقاو هلغ 'الاع

 يب أةيراجر امخ ينتدحتلاق را نب هللا دبع نب نوره تنب ةةدخ ين دح لاق ييببرلا عيبرلا

 فاأ ىئاع ذاعم نب ىلا 0 ضير ةيبص يعو هللا كت رع يدح اهااتشا 0 تناكو

 نيتيبلا 0 يف هنل يلسوملا ميهاربا يلع ىتلا تلاق مهرد

 كسوص
 قدم لعد امفاط تيضق * ينءاسم هيشو ىحأ اهرب اذا

 0 اا ركذاف ةحار هيف ي م رأ موب م اهو

 < عماح نبا ينءمسف يطسولاب ل وأ لق“ م ىار 1 ءانغلاو يجيرطشلا 0 غلا

 تناظ يتح 0 5 عماج ن نبا لاز امو ارا 0 1 هبالام .ءأ لاقذ هلت هناا ن ينااسف

 ليعمسا ( ينربخأ ) ىلعهتوص ناكف توصلا كلذ ينغ ةيبصاي ىل لاق انءاج الك ناك مث 00 دق هنأ

 الزام م ف مقننأ ديشرلا نب نيئمؤملا أ ان 3 0 لاق لاق ة ةيش 1 ع قدح لاق نسل ل

 ةساوسو ىلربخأف مهزانم ل نوعمحأ ءاسلخلا يضف : مرا عم ايف لغتشم هنآ اضاعأو مايا يال

 قراخمن ا نع 5 ”دح لاق ريدا 0 ىلدوملا م هاربا نب لدتا د دمحأ وهو

 و نراك ىلا 0 ةميغتم ءام ا كما 0 عم حسب .طصاو اموب د._ثرلا لغتشا لاق

 طيوألاو تاكل رك 1 ىف انهح اقنعاو هرك ذ تمدق امم ة هاش نب ريع ورك دام ىيعا رك ذب

 لاو تلقت ا 2 اقلط فطن ةنيفم ءانللا ثحم أو قرا لاق يىل_هولل نا ةياورا 0ك

 تقوىللا اننا لحاوؤس نأ ىدنع نه ا دوعأ مث < هربخ فرعأف مها ريا يداتش أ ىلا نيهذال

 رب>امتاقف دعاق باوبلاو سنك دق زياهدلاو حوتفم بابلا اذاف ىبدوملا مهاربا يلا ت تنل وجر

 صهز " قيرابأو سعرغت رودق هيدي نيبو هل قاور ىف سلاح وه اذاف ت ل لخدا لاقف ىداتنا

 ضءبب رت ت تلخ دق نم 7 0105 ةيلطر هق تسطهمادق اذاو اهل ىراوذاو ةبوصنم ءراكسلاو

 50 كحيو دعقا لاقف انو اهئارو نم يا ا را لا كناع هلاتلكو تاوضألا

 يطعأ 2 رفا 2 واانامز الط هللاو لك دو رات كار ل تاناو ثنيط يذلا ىلع

 لاق زكأو للملا 1 20 تاس هللا كاطءا دفا للاوفءاهم كعتع اهو تاقث كرد فلآ ةنام اهب

 مهرد فلآ ةنام ةعاسلا كيطمي نف تلقف لاملا اذ ه جرخأ نا اا تبل نكلو تقدص
 تبيضش رو توصلا اذه ل 10 5-5 لاَقُذ هود 0 يدق ديقرلا ن كلذ 2 عمطأام هللاو

 لع راو اودلا ىلع هعم
 «« وص

 منأ ل نازحالا ا تبو # مةس نمو مه نم نويلخلا مان

 مركلارد وبلا فياح ىب ل دمعا # ادهم فورعملاو دولا بلاطاب

 ضم ىل لاق مث هت ركلات دحام لاق رصنبلا كوأ لق هل ىلسوملا مهاربال ءانغلاو ريد ينال رعشلا

 نذاتسافدعإ ساجي ملو حف دقبايلا ريع ودلع ىانلا رح 0 نكي زولا باب ىلا ةعاسلا ظ

1 ٍ 



 ادحأ 0 و ينحأو 3 3 اذ يع ني ةميشلا ري> نم كيلا تقلا يايا 0
 0 وعد ف اياع اج ركلا ك1 ق2 لع هتيقلأ يناو هتيراح ةنالف الا هقحتسي 5

 ير لعفاف يترضحب اهياع هح ”طاقإ لرشو ىلا تي : نأ ةراتسلا
 1 هلاق يش لك لمفف هب ينرعأم هتحاعاف ىااجو تلو 5 31- حوف بحي باب تئجحف لاق كلذ 1
 قاطعا رض ]ل فرمدنن الا أي اندنع مق 0 لاق مث اهللع هتيقلأف 3 رخو 9 7

 يدنع نه ِ ترئنو 1 تاخدف لالا هيلا د هو ىدنع نم 2 يوب 0 ا

 الق هلك سون تو يساوي رطو تبرشو تلك أو اهتدسوتو همنا ٠ مهارد ىراوجلا نمل

 00 سمالاب هنن ا ١ تد.> وف هترلاف هريذ نفىعالو ا ني 8 هللاو تلق تحبصأ 3 :

 كنأي ملأ ريخلا ام هل تلقف ىحن اع كلذ قاتي م 5 رطو 0 هيلع ناك ا ىلع هلدحوفا ْ

 فاخذ نم رظنثي ناك ام ت تاقو ىل بهو ناك امي هتريخأف س هالان 0 ناك اف ىلب لاق لاما 31

 لاق ةعضلا ع يف كياع يب يش - تاقف ردب ةريشع اذاف هتعفرذ فدسدلا عف عفرأ لاقف ةراتشلا [ ظ 17

 ناح.س تاقفاع دوق ف ؛ و> ام لدم تراصف ا ماع تددعش كل 2 نأ الا هللاو وهام كحيوأ]
0 3 

 تاساحو ت0 توصلا كلذ قوش هءعدص أنوص كا ىلا 6 ِ لاق اذاف عندما .ظعلا هللأ 2

 لع ىلأف هيدب نيد | ع
 ٠9 ا

 ٠ سس 9 0

 لضنلاو خرلاو فيسااو ىدنلاةاغب 37 كور لآ نم دولوم اب حرشبو

 لضفلا دلو ند 0 5 ايد الو #* هلضفأ هس لامآلا طسمو

 قحسالهنا ةنان نب ورمع ركذو ياشمطا نع رصنبلا لوأ لح . مهاربال ءانفلاو ريصب ىبال رعشلا

 ةيشن رمح نع نينا نب لبعدسا ( 0 )ميهارب نط هنظأ ليش فريفخ 4 ميت وهوا

 6-0000 5 لضفلا ىلع هضرعو لع ثلا تأ هح هش ا ف تودع ١١ اذه 0 هابأ نأ قحسا نع

 ّك عل | هلف قراخم لاق هنع ءانخلاو بيضقو شقارم ىلع ءاعلَ هيراوح ىلع هناقلاب اقراخم ل :

 لضفلا ىلا ةعاسلا ضهما لاق مث ةكح اف لوألا يدع ردا مسا ملام تعمس توصلا ظ َّ

 هءدحو هيلع نذأ ًاتساف مولا ةبرأ وج عم ةولخلا ديرب وو دععل دحال نأ مل هدجم كناف ى ىح نا 0

 مفرأ قطنع ناكو تودلا اذه توئص دك يا هءاعأو ِكيلاو ائيلا هسا نم -,م ناك امو ضف 3 انييدح أ 5

 هيقلتل ادصاق كب توجوو هتدكحأ يت َد> كياع هت هل يناو س.ءالاب هتءند يذلا ثوصلا ن :.م ةَلرْم |[! 8

 يلاَسَو تلصوف تنذاتساف 0-5 م سماال | تدد> وف لضفلا باب ىلا ترمصف هّيراح 3 ل 1

 1 هلااش يهاربأ هلل ير لاَقؤ كاملا نم هيأاو ىلا لصو امو ىضاملا مولا يفيرب# هتملعاف ربا اف

 ظ هف رطم رح ىلبق | ى> ه6 !4هتينغ املف هقلا ىل لاف امرضفةراتسلا برضال ايو د اعدم هسفن ىلع

 ( 56 اح ناعألا 22 ك3
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 ْ 0 3 ف قراخعا د و كذا با هللاو ندا لاق راع كا ود ةداسو ىلع دعق من

 انف اغا يديساب تاقق مويلا يدنع م 3 لاقو اديدش أروزس كاذب رسف هت.كحاو ةيراكسا ا

 "ىلا نرشعاتب | يبأ ص لما مالغأي 0 كروم 0 جرخأ م كرو رم بحأ ينأ الولودحاو 0

 |" لع ايم ترثف ةردن تحتفف لاملاب ىلز» ىلإ تفرصناف مهرد فاأ يتئام مهار ١ ىلإ ل أو. .هرد

 5 فرعتأ مهار كل 1 تما اج اف انموي يدسنع ند تدوم وي ريخو يراذويلا

 ' ندا ىل لافي قفءأو: مرنأ ت تلح دف: راو الوأ اهاع ناك ا ا

 01107010 707790171777777 ا

 ا

 ا تقف ةرسثملا: كلت عم ةردلب نورشع اذاف:بابلا اذه فجس' عقراو سلجا لاقف“ ىتب انب تل
 نط! اههشلو تاقف مد ام ير ترجح يت> تادح 0 الا هللاو وه ام كح و لاقف 0 اهل

 من ” هفاحسأ هلل كلكم دقو ا هتينك ”يذب كش ىلع لح م ةماناك ةلودلا هده ْق كأن ا

 نيلوالا يتوص هللاو ينانا 0 ىلع ىت او تروصلا | ده نك ساجحا لاق
/ 2 

 ردت قع ال رك م“ ىلإ « 0 0 نع لكلا

 "درب يل نم كلف 0 ا
 00000000 ال اهلولك + ةرح لك ان تراث رفمج ىلإ
 0 مهياع هاباطع حور #2 هؤواو نيدتحعمال عسأو ىلا

 و ا ا

0 
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 قراخي لاق هّتقيرط انبلا عقت مو م فاربال ءانغلاو ى#ي نب رفعج هب حدب ةصفح ىنأ نب ناو نام ردا

 يلج < ىلع هددرب لزب مْ ا لل وانا تلقفا اذ ره ليم تعمس له مهام أل لاق 1

 هنريخو كالذ لثم تاعفف تيضق لاق هنأ هت تا ىلا. 1 ىل لاق مث 3

 دعقو ةيراخلا رضحأو را لا برضإ هىماق ول ا تيل لع تو امينم ناكام

 راما طلا و تا ا كاك يح ات تح الع توص ارتي ماا وز يفدنا# قواخاب تاس لاق مث ىد رك ىلع

 توصلا عقومل تئج امل وان 5 2 ذهىديايتلقق م ويلا اندنع ماقملايف كل لهف كذاتسأ نسحأو

 مهردفلأ ةعاماا ىلصوملا ىلاو مرد لا نموا هعم لمح | مالغاي لاقف راجل ىلع هن: لأ يت> ىنم

 ميهاربا ىلا تركب مث بر اعل و ائمؤي ةيقب برسل نيرورسم يهم نهو تق هلم لوم لأ ترص

 ةزاتسلا فاخ نمل لاقف تسال سلجا لاقف ربا ام تلقف قراخاب تا يناقلتف

 000000 0 دب لإ حداق ةديضلا رحب اه: تاقق لاما اذاف فجسلا عفر مث هيف متأ ا« نكاد

 نيكو دلاخ ن يحب هل اهارتشافدادغسب دح وفاه كا نع لئس ةعيضلا كد اذه لدفف اه اع ءىكتم

 دقو اهلك ايدلا كل تزبح ولو كلل صحيلا» نه ةعيضلا ءارعشب 0 اودتال كنا 50 دق ىىلا

 قراخعاي ىللاقو ىبب من 00 اذه اكس لا ةيسونوءابكمت كلت تهيج وو ىلاح رمال اتش
 00000 1 ريفلا 21: هده ءالوه لع بشن تركت اذاو ءالؤه لثم ريشاعف ترشاع اذا
 ءالؤه لثم كردي. يِ 300 0 مل ىساحم يف نينلاج انأودجأ كلذ اناص> كل مهرد 5 نوتسو

 قالخالا ا ايمو ناك لاققح ان ءىأ هايس كافيا < نإ ىلع نإ ىحيب ( لوح



 )ه١6(

 ةاوهبام ريش هحتض نأ هل قفتاف ءاف ميتف نمو لما 'ام.ءاطعأ هنالك فرغ ا «٠ مارملا بصأ] 3
 اهراووممعالصو يا 1- رثكي ناكو نيثغاا ن ع الو هلام 0 نسال ناكفهحإ 5 ءاعقأ

 لاقف كبْكح كلو هل برا اكو هب كا كا كا نم ًاسنج يننغ ميهارب ا[ هل 'لاقف امون هدنع يبأ ىنغفا

 ىغصاإ ه ارأ ال 0-5 لاق كك يفام تأ لأ تاود> رهدربب لحز ىناباقي 5 نا نيئمؤملا وأ 5

 هدم نان هما 300300 حرس ناارهذم ناكو همم قءكرااو ترسل ىلا ةقادطإ يفاغ الا نك يش ىلا 2

 هل وك هتيلغف دعم | 7 6

 (1)رطقلاهللب روفصعلا ضنا 3 3 ةرتفكار < نذإ ينورعتل يفإو ١

 تدنغف 35 هللأو 2 لاق 2 6 5 م هتعارد تيح كل هدد برضفأ

 رششحلاك دعو هم ايلا واس او د ةليل 1 قدرا .>ايف

 بح>وو أو تنبح ا كلو قدر لاو 2 ا اعارذ اهات عراد يلا هديب بشت :

 تدنغف ميهار اا هع 000

 ريص هل نسا لق ىتح كنترزو نب ىوهلافرعيال لبق يت ّدح كترغ ا

 َّك هاديع تادف هنيدملا نأ و لص نيع يقل تلف دب ربات تاه كون هلل 00 لاقو هنوص عرفا[

 هيرطا سانلا لوقف ىاخلا اذهب ريت ناتدرا ءاسللا | الق و نانر جاعهماك انراص يتح هشاول
 تثيب ُُق 1 و اذا لهاحلا اذه دخت 0 ىبار ا ماا بدحو 1 روس ىناعحتف 920 - 1

 رانيد تيلأ ني ث تلح هاياو هلك 4. فام 50 نا هاا لاق 5 1

 © ' وص 1

 لا نك ايام ىلا ةئآ املف * انين .ني عدلا يدل تح | 7
 سفطلا كدعوم مانالا ةؤلدابو 6 ةل ككاو ندر اهحابف

 رحطا هغلي ىسلام ىلع تدزو * يدا ىف ا دق يلو رجايرو

 رظقلا هللب روفصعلا ضانا #6 ةردق كا دك كو ا

 ريصهل سيل لق يتح كترزو * يوهلافرعبال لبق يتح كتر
 أ قر تامأ *« ىذلاو كنأو يأ ىذلاو اع

 ىعذلا امهعوربال اهنن نيفيلأ * يراذانشحولادبحا يدك ١
22 

 ند لوالا 5 يناثلا ددعلو ىبيا راو 0 كو ديل ءانغلاو يلذهلا روعص ينال لفك

 هم

 50000 5-5 نه 00 5 -

 هدرول تدبلاو حيضوتلا 8 ماكه ن 8 ! ةءاور ضو ةرثؤ كك هه ةروهشملا ةياور اأو ملل ان يلا نو هلا ا يما ا ا نع

 را ةزولاوهل> الل ومعفملاو ل أعلا لعاف فاتحا ن تت 5-5 هل> 0 لومفملا بأي ْق انه نوب ودعم لا َ

 حيرصتلا ىف ام طاشنلا



0055 

 دا نماخلاو عبارلاو عباسلاو سداسلا يف جرس نبالو.ورمع ن عاملا نيك لا تالا

 8 ,قئاوللو ًاضيأ لوأ ل_ه سماخلاو عبارلاو عيباسلاو سداسلا يف بيرعلو ىئاشطأ ن نعالول

 نانو برس نإاىلا د ديعم 0 موق بسذ دقو اهنحلب هتضراعف اهابق قثاولا هعنص امم وهو لمر

 كدح ي رشا لاق هان , قدا نسا نع ىحب نا نيسحلا ) قرا ) دبعم ىلا حرس

 | تغلب قح ةيرالا هذه 0 يار ةمج لاقف مظع لامي ةينخ» ةيراح حي نب رفع مهاربا

 ٠ تناكل * ناحورلا ةقربب رايدلا ٠ نأ * يلوق يحن ان امنا الإ أ اعيش نا مول لاق ةلك 'لاخملا ا

 ا لم فا كاقو رفعح كحدحيضف ةدايزو هيواست

 20 م: توملا اذه ةيسن هجم

 1 ْ نمر اتنافز عييبال ذإ * ناحورلا ةقربب رايدلا نم

 ناس كاذلامةحاحزلا عدص # ما

 لا رك 2 اذاو * ةجاح لون أ كلها ترزدلا

 ١ لاقو نينح ىلا [هرغ هنسلو ىطسوا ١ لوأ لين ىملا نب دحأو يعاشملا هركذ ايف ديعمل ءانغلا

 ش يرحل هئبلاب لمر فيةخ مهاربالهيفو ءاروح كيرا هنأ نع هرعت 5و نع رخال نورخا

 ةيمهرد اهمو' ةيرانند اهم توص ةنايفتلا كدح عئادص ينأ ىل لاق لاق دامح نع نيسحلا

 2و راك ةنامثثامأو ايف اع سانلا مدقت هناف ا 1001 يقدس ند رك أ تيار امو ةيسلف اهنمو
 ا ءاع نم كلذ دعب ة ولا ةناملثلا ىأ طقسا مث لاق برطو بعاف ةيقايلا 00 مف 0

 - | نم قنا ىل لاق نود نب دحأ لاقو توص ناجح ص لاق 1 ةعنص س اذا نأكف هبا ظ

 5 ا دج هبق ا سايعلا ناف رعشلل 5 مب | الا ىعم 4 5 هل أ اق

 1 7 تودلا اده هيجل 7-0

 م - هي

 3 وحال ادلا الا كب 1 رو ثا

 ينريخا ل اق ةظحد ( 0 ( 2 لمر فا.يةخ جعار ال لو يي يح ب 0 ءلل عشا

 ع 00 0 ل رد د” 0 قع ا َّك لاق

 2 ىلعو هبزاش لف ضراعي ال نم ةشئاع نباو ةعنص رعشلا اذه يف هلو ةشئاع نبال ضزرأ 00

 #ةيرا> بح نم عب ىل 108 بأ * فتحالا نب ساب 5 0-5 هنوص هيرزنسأو هه 00

 ةشناع نبا ة ةعيصل ترتكأ انكلو عقلا اذ مه ربغ يف ادعم ناك ول ءاخلا دح مح نم نأ: 4ونص 3

 ا



 2 نمي ات حا ما ا اذ يع صل هي" رسب 0 5
 وج جمر ديس, دمع
 عال ل ل ا 0

 د وص

 عومدلا لوقي امم ترحف * ًالاقم قرتع ايف ىل لاق

 عبط ا اول ا ا يعدو يباح ا ىللاق

 .- هلأ فاو ةعئاع نال ديا ليقو 1 0 0 ]اب 3 ا 42 كدعمل ءانغلاو ة ةهعمر نأتي

 ) يريخلا 2 ميهارب | ىلاو ةشئاع نأ ىلا بسس ليقث فيفخ هقو ىلذهلا ىلا بيسأل ليش يناث |[

 قحسا ينثدح لاق كلملا دع نبدمم ىنثدح لاق دعس يأ نبهللا دبع قر لاق ىلع نب سلا

 يلع كلذ لاطف يناوفرعبال مهو اهب معنا خا 4 فلآ تنكف يرلا"تلخد لاق هي

 اهفلخ تت ةرات لب اهل دمو هل ةيرا> جرخأف 0 تف هل زم 2 ةليل مهدحأ يناعد نا ىلا 5

 ل املف دوعل توعدف اهييمايأ يك 0 قا نك قوش ةباورلا 0 د ا انأرف :

 يي رعش يف ِق وص تدنغف -2---57 هبا 0

 ميهأ يراا قرد ميقم يراا انأ ّ

 3 6 يلا ةردامم ةرات لا ءارو ند ةيراكا ثحر 3 يرلاب اعدق : ندللا اذه تعيص تنك دقو

 ىه اذاف يبصوملا م هاربا تلاق اذه كيذاتس ا يأ اهالوم اط لاقف هللاو' ىذ ةاتسأ ت تااقو يس ار 0 5

 ىلع 5 2 علوا ىد ككاو مع ولا لاطو يع ناد أ ياللا ىراوجلا يدحأ 9

 0 1 5 دلبلا يلاو خل ىلهحم ت دك ما ا . يريد راو يرلاب كلذ كدعل هدام تقف 3

 نعيئار اعقلا ىنثدح لاق دمحم نب اص ة ةيون ونا ينثدح لاق دعس يأ نب هللا دنع م 3 نمط _

 0 00 ميهارب ا سيح دقو 3 ىدب نيب موي انك لاق ىلا يب ىحي نع ربج 3 ديت ُّ

 0 درو نم يش 5 ف.ص رطع 0 تءاح ا نو 8 رو

 ف اريحو ىناو>١ن م1 اموق غايمب 5 الأ

 نايبعو درو لع © تردثلا 35-0 ًاثنه

 ناليسس يانفحف 3 نةح هل م نق

 (ينرب> ا ) مايا دعب هقلطا ع تقولا يف هدلطب ماو هل قرف اهارقو هتعقر ىلع يدهملا فقةوف لاق

 يناعلا ىلعل تناكلاق هيبأ نع ىكملا 0 ىندح لاق كلملا ديع 0 كيا نت لاو رض ا نسما

 7 اف لاقو 0 اهب مهساو ميهاربا اهي وهف ةينغم ةيراح

 259 هس يم

 يناربهاوه نداش ىوصه نع د يناعلادبع ترص كا

 نناتح تمجيد 3 2 0 7 0



 ناتنامر بيضقلا ردص نا د صخغخدو تدضتن ا وهو

 0 نحال روعلا نأ موق مز دقو ور نع رصضنيلاب ل 5 يفان نيتيلا نيذه ىف متهارب ال ندللا

 1 كيب ل ضع ناكلاق ق>ءا.ن نع ةيش نب ر< اندح لاق س ]ول نب 3 معاجس ا ) ينريخا ( كاحضلا |

 تدساف نغت الف ىنم تلق نا هل تاقف رضاخ أو دوام كو 3 نط املف ءانغلا ىطاعت دق

 لاَقؤ لجرلا ىلع لقأ 2 ” يبداي كب ردن امو 3 لاق م + ةديدش ةدءبض ىلع يبأ حاصف يب ا مه 9

 ٍ ىرخنأ كيلعام قحاب ىل لاق ىنالخ املف اهف تعرب ةعانضلا تمزا ناو لاقام دضب ىبي>اي 00
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 ١ لز>فهربيو هنعذخأي ىلا ةمزلو لاق مطاثم 1 سانلا ىدل اضف ناو مم عفتتتق اني ملا اوحات#و

 يتح هنم كلذ رثكو كياع هللا كرا 0 0 ا هل لاق نسحاف ىنع اذا ناكف

 ىذات تاايكادق تاعح هللاَقف ع هإ لهملو ت 6-5 هع داك ينأو ًاموي ىف 0 4. ف 38 2 يجيها فرع

 لاق 3 * هلوقل ن :رطف دق هنأ قب م أ نكي لو يبأ كحضف كراع مأ ك 3 تاوضأ ان م توصلا اذهأ:

 مدشو اَنع نسح ىقح هب ينعو 55 في رطظ كاف ىوشل مك ريصت تح كيلع نانقال هللاو هل

 أ لوش هيشو

 كفرظن ل ىلع قا كل هللا نتعاوا

 2 كفو الا 2طن: + اذه دعل يفاري |

 كَفض ض دعا هير 3” مف ةوقلا يرو

 دوغ 5 نوع ف ََ ىلوضلا هب ينربخأو ل ء هش 0 2 42 ىنندح لاق ليعمسا ) ينريخا (

 ناكو هداعاف دع هل تاقف هتءسق ِق يح و ل ىدي نيب 00 :غ لاق قحسا نع

 قحسا هرك د اهف لوقنام ىدومل ,نيمهاربال كاقف دق اما دق ىدتساب ديشوال تاقف افتح اطل

 3 ع اياه يف ينأ ناكو للا يأ لاق ينأب ىخرتأ هل د تاقف اكن انزع الو 00007 دل لاق

 : كدنع و لاَقؤ هداعاف توصلا ع قر 1 لاقف 0 َّق 4 ع ىحف الا ولو هراضحاب دش لا صو

 مهاربأ يب >ا رك ذو قحعبا كن نبا لاق اك ل "كقن هؤ أطخا دق لاقف توصلا اذهىف مهارب اب

 هوضوو هعطق 8 ا هيلع فَ ' عَ بلس و غم يلف ةاود اوناه لاق م كلر ظو 0 هنأ

 هئيقلاو هتيتكف توصلا اذه ةمسق نم دسافلا عض ضوملا ا عل“ ىل لاقو دك ىدي نيب

 حا قعمو بو كاددعيضو قفتم اع 36 ىدلا اذاف ديشراا يدب نيد هاقلاف ماقو رمسو هارقف

 كلذ 2 يبا لاقو نعذاو لذو لدحح الا هل اع 3 الو فدحوو ىنااو ظرو الأ هاا ُِق

 هملع رش انافك مى املا 0 احل

 هةجشت الا : ةطرككسال  ,.ناخح را! "تط

 نع قحسا نب داجح م لاق كد سم نإ دع ينندحو هللأ ةه ينأدح لاق ةظحح ( قدح (

 د.شرلا ةرضخح امو يبا ّى لاو هبا
 بل



0 0 

 هم طعأيناو كيبأ ثدادلح بر 5 كش يف ينك قيسلا لل لاق مث برشو بر طف هابأ هتينغف هتصق 1

 هي ىو

21 0/11 

 ار دافع حج ع را ع اعل

 0000 ا م ا < كي كيدز د تعيب ب 00 3

 (1ذ)

 قيفر قافرلا 1 حر مد لهو د 4: ريشع نوم ينالق له ىلس :

 |[ رك ذوتوصلا كلذ كاد طخ نيتلس كعل ناك اماف مهردفاانب رمش هل صاو .دامتسا ورافق ١

 كاَقف تأظخ [ام يي 0 هللاو كك م ع حذو 2 يقف تي توصحلا أمه يلع راند فاأ

 نم ذكأ 0-5 ين ذخا دق يندد تاق * هلو نم تبحمف عمطت اللف 0 كونأ 5 دق

 12ه نيقل ادع لاقف انأ ع رع ىلا اذه ريغ اهم ترك د, تكاقرار ا 5 را ا

 00 ا ف ا ىذلا افكحيو كلذ ٠ ند هللأ رغم تا لاقرب عت حوف هللاو يأت و فاأ

 قاع 2 هللاو ع دضن 3 1 1 0 لاَ 4زئع اميضق رائد قالا 6-0 حج 0 انويد عا

 1-0-3 توصلا اذه ةيدسل عجول
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 تيصصعصسا ومص
 قفر قافرلا ّ ىلحر مذ لهو »* هند ريسشع ن 8 ينالق له ىل-

 قيحس جاحملا ثم ريسغا اذا * قباح ماركلا موقلا ىوتحيلهو

 .قيدصت ار هللا ايادطاو م 0 د بيغلا نيءاعأ ولو

 ءام ءااو ربح هنأ لاش تدب هل فو مرد تب نسف يلاو ىل الط ةط رو رو ا لس نأ بيسان نعش

 ةنالث |١ هدهىف ءانغلا نأ الا جرد ب 00 رايخأ ِق 371 هئيسأ و نييك دما ةنالاثأ | راعشأ ف طاتخم ١

 هللا دبع ىنبدح لاق ىم ( ينرب+أ) قدحسا نع 00 هنا ىرحو رصتلاب لوأ ليقث ديعمل تايبالا

 مها دام قوشتلاق يملا يي ىكنامع وب . يريخأ ت تلاق ةبائشالا ةوشنأ ينادح لاق كوه ىبأ نب

 يع لاَ نا بلد نشأ 0 عع نم لخدب ا هكر هيف تناكو هل بادر ىلا ىلسوللا

 نار وسام لدالا فصن يف مان وه اني فكلذ لعفف بادرسلا اذه يف يتايل تعلو يوب 2 نأ

 تمعفدن اف ملا: وه ءادوسلا تأاَقف 0000 اه تاق ءادوسو ءاضس .بادرسلا ل اقل دق

 تود نس 1 تففءاد وسلا

 ركه نم تالا ىلا < ىفلن ىلا راكع

 نانرويلا بله كا مث هذا يتح ًارارم هاداعاف ه !داعا امممايلاب لاقو احرف ميهرباتاش لاق

 تيئؤدل ةب راح ىلع ديغ نم هحرطف ندحالا 0 ىلع 4> را ال هللاو ىرخالل 5 0 عوسإو

 32 الوسلا اد ةمدسل ا 3

 يا 0 نيسملا 5-0 ) ةنا' نيورمو 5 ىي نع يطسولب لوأ ليش كالامل هيف ءانغلا
 قحسا دوو *دح لاق كلام نب هللا دنع. نب د ىنثدح لاق دعس ىنأ نب هللا دع انثدح الاق

 مهارد ىلبه كاد تاع سايعلا نأ هلت انو ىي نب لضفلا كد لاق ها ع ميهاربا نبأ



 1 انهه نأ الا لاق مث مث كل هاضرأ لاه عانتعام قحسأ ! انا كحيو لاقف هدي سيح دق ةفيلخلا ناف

 8 .انكحم اهءانل يرتدي رانيد ل نيس. انلادحوو هجتاوح انب انيضقق نولا بحاص لوسر نان ةلصخ

 8 اهصقنم الف كننم امنورتشي مسه ل رق فيت إف كادن لح يدع تاق كتيراج ءايض تامف اف

 ل ا ّنِعلا بدحاص لوسر يلع ر ف تفرصنا مث 5 هسار تايقف رائيد ا ناد رف

 فلأ نيس.خم د تاق مكب لاق امحر ا ىلع اي عا لاَقو ىدس :ع تلقف كدنع ةنالف كيرا لاَقذ

 اهديرأىل لاَقف ةماعلا هاله سو ا 3 للا 1 ام يناطع او ا و اراد ع مءصتنأ الو زانيذ

 ةءايم امد 5 نيثالث ف كال: لق ىل اقف تا“ نا اهريدأا ا 1 تأ هل تاقف هل

 ينتاحو ىلع رأ افلا نيئالث 5 يف عقو اهاف رانيد ةامسوأ لع ةيراطأ ءارغ ناكو لاق كل

 انكي ىي نبل ضف رأ رو دس رطل ده نأ ناو تفخو عم .اايدعم يذلا بد د ىلع راشأو عم

 ىل لاق مث ك# يللا رظن املف هدحو سلاح وه اذاف ىحي نب لضالا ىلع تركب مث لاملا تدحاو

 دقل هللا وف كنعاذ عد كادف تامح هل تلقف زاثبد فا ٍنرشع كيفي كَم رح ةيدوحلا 0

 كذاعأ كب وأ يريشملاب 1 ةيراخلاب 13 ةنداخ ىف رع 9 تفخو هفصو نع د يذ يناخ

 .يتيراجم ءاخ ةيرايملاب ءىج مالغ ايريضال. لاقف رائيد اا نيئالثاا لوبقب تردابف ءوس لك نم هللا

 تلاه ل لاق موقال تهذ املف ةيراخلا درت مو كتعفل» اندر امنا اهن ذ كل اكرا.ءاهذخ لاقف اهعب

 رانمد ل نيثالثب انءاح دق 1 1 هم 5 انهو هلا رع انيضقف انءاح دق ةيئمرأ بحاص قل

 تفرصن اف . رامد ا نيثالثث نء اهصقش الو هذه كتيراح هياع ضعاف 5 اع ان يرش

 اة ا الا لاذ ردنا ىل قدم هعمو ةييمرا يحاص لوسر ىلا ركيو .ةيراخلا
 ااا 1 ادا لد تلا نورتع تالا لع يم ىل لاق زايد لأ نيثالع نم
 ا ما ةقالولا فوح ليه تدحو لي ةراا ىف ىنا>د ىذلا له هللاو ىنا>دف اهف

 لاقو ضرالاهل>رب ل لك قنا رداماف هدنجو وع اذا م2 نب لضفلا ىلع ت ركو لاما

 يلوالا ةرملا يف تفذام هللاو تفخ هللا ةاحاسا تاي 0 ىذا 226 كيف تمرح لكو

 0 دا كلا در ااماهذح لاقف اس قيراجت ءاحف هتيزاح مالغاي جرخا ريضال لاق

 ةرسثع ىلع ام>وزدق يفاو هللا هحول ةرح اهنا كادف تاعج كدهشا تاقف تءحرذ يم>را اهب تى

 هللا ءاش نأ تقفو لاتف اذه الا اهؤازح اف رانيد ول نيس نوب قال تيك ةردفالا

 كلام هللا دبع نب دمحم ىنثدح لاق دعس ىنأ نس هللا دع را لاق ىلع نب نسحلا ) نر (

 هذه هش امو يب ويراو 5 طق باضأ مزالأ يلامث يف تنذ 5 ىلأ لاق لاق قحسأ ياولخ لاق

 ينرقاذ و ىراب ىلا تحف ىل هوو دحلا بارمشلاب يب ٌوحعف فيطالا راخا مسهف ذمة لزان 1

 اذه ينل ت 6 كو كتباب نه "يد يدنع قحسا انأاب يل لاقف يرام
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 0و امالْطَو * احاورحارلا برشاف 3 00 كب رش * يف نكو خارلا برشا

 َتفيفَج براضلا لزاز روصتلل هيفو ىطسولا يرحم يف ةبانسلاب لقت تفيقخ مها ئرآل ءانغلاو رعشلا



 ىرحي ذينلاو يلا رظنيت مف توصلاعجرا تاححو هيد تاذبو هتيب تاخدف لاق 2 نع لكي

 ناسنا كل تام هللا ينارش نه ينعد لاقذ ضاف دق كبارش كو هل تاّقفضافو ءانالا 09 ا

 ناو ها د لاق ىلع نب نسما ( نبأ طياز اذِه_كقلح لاب امم لاق ال ت تقف ملألا 1

 تلح د لاف ميهاربا نب تايط همت نع قحسا نب داّمح ينن دح لاق تايزاا كلما دع نب دمم نإ

 توصلا اذه هيلع تاي ينأو قراخم هدنعو اموب يبأ ىلع

 بكس وص -
 بيرغلان زحل اوذ قاتشيدقو * فينك تناو تيرظ

 ترق الو كانه مثتا الف * 2 ا١_ها رقوملا كقاشو

 تيبس ياذا اهع 1 1 # ضرأ ضرع نماهنودكل ؟و

 57 لا اماهأ ةراحو * سبق مقرب ىتنتا كريعل

 يي يأ لمح قراخم هذخأ املفلاق وزمع نع رمع ا ها ءاتفلاو صرحا ثلا

 ناخلا اذه يف ءاوالا بحاص ىدعب هللاو تنأ ضر الا ُْق كاد سابا ةلشيف م قراخاب هل لاق مث

 هللأ ىل ع نس ينادح اق نش ناد هللا دبع انمدح الاق 2 ىلع نب نسحلا ( ينربخا )

 | يف هنأ ينأ عنص امل لاق قدسا نع كلام نب
 دححأ اه 0 تفشو ل ا ا أ ًادنح ت 1

 غ كمال تناوكةساحم بيعيو كساش د نه كئازاب اما هل تلقو هتعنص يف هتبعو هتءداخ

 دقام عدف كاذ نم عسوأ ريسلاو الا نداب هضراعتف انْ حرس نبا هيفلمت دق توص يللا

 ا نم باعيأم 36 عاو 2 صل هه هدا لإر 1 2 5 بضخف هربع ُُق دو ءامدقلا ةعائص هبروتعأ

 ري ََى :رذاش واكعدأ ى : ٠١ هللا ما لاف 2و 4. ةدضر وهتيراد بضع ناوكلذف يي“ ه لبق ناف هئوص

 نحللا اذهيف يتعن هترحا ةئمادألا تراز اءلف توصلا اذه ةقيرط يف يأ :املا ليث |١ يف هتعادتوص

 اساح كل :ءيأنو * اساعددص نمل لق

 اعالا اوت لا

 مكحب نا بح نم لاقف انيرامح ةلضف عطقن ءارحصلا ىلا نيحراخ رياستت نحو ءانيرااب نا

 هف تعاطف كلل هيقو هل 1 د نم كوأ لاق ايف محم نا يرث نم تلقف كيو

 ايضا رب دق أه ي يحاسو تالا يأ لس لك هل راح ل يلعن خش كيكفال

 هنمو ينم عمستفهبحاص نم ءانغ نحنا انادحاو لك مرا 0 يش ىاو لاق يش ىف كب

 دق ىل لاف ىلع لاف كر ةاملف ىنَل تدذنف هتعسو ةنل ىذف يبأ ادق هللا مسا ىلع لاقق مكحو

 هيلع تد 1 اف تكسو: طقاقتم اهلر و سماك هلل ينمطلف ىضمو هللا كفا كرام -

 انقَرْيفا ع > ىنعملا اذه 2 كلذ كعل هتعحار الو افرح

 0 اد كا كك كك و

 ويك نا



 د نيرعلا ندعاسا يعدل

 ز تس وح
 0 14 انها تفنتو

 000111 رم رحاتلا انما

"” 

 اكل ا رمغأ ادع ؛تنل

 ةد_داو لص تديكساأو

 كان عاش آل ما هللا قر 0 0 ياعم 35 |

# 

0 

 درتبم ترعتو موب تاذ # اهراح تلأس اهومعز

4# 

 دوب نش نيع لك قف نَدَح #* اط ٠ نلق دقو (١)ن اش

 ديا سانلا يف ناك اميدقو * اهلحأ نو ياخ ا

 قف رصتخلاب لمر ا نبال هيو يلعس ولا ليقت ينان هيف 3 نو ةعسبر كك نب رمعلا رعدلا

 5257 قفا 9 ذو مكملا ىحي ن ءرصنللاو رصنملاب ليش فيف> كلامل هيفو رصنلا ىرحي

 *دئه نم رادابىملسأ هنحعالهمش كالامل هنأ ىلع ءىث لدا ياشولا لاقو لي ىلإ ةبساب ملو هشيرطلا

 رعشلاو ةيفةعئطلاوهرعشْبت 5 دقق 2 ةعيص هل رد ىذلا قحسا ن 1 أو لوا ليش مينملا هفو

 نا يأ نيد دححا رك ذو. قحسا ا ف ورع نع يلعسولاب ليقت نا هلو قدس يح

 هسخ 2 هغلب "ي هل لزاز روصنم ىلع دو دق ديشرلا ناك لاق هبا نع هلدح قحسا نب ا

 نك غ5 ف ةديس 00 ينغإ ميهارب لعحف ةحاس اهون ان شرلا ماقف اهون و نس ريشع هنع

 وهوكزلاز سيح يف هلاق

 لاغملا ودلا اميغس هلأ # 0 عجار كب نهد له

 لبقم انياع عستم ياو © نم 0 نه تأ مايأ

 لقعي ول ةلذ نم هب اذ ام #* هبرقو مامالا دقف نم سؤباي

 000 018 ةئارأب ىبأ * اددرمءومطلا قكتعب تازام
 سلحف كلذ يف وهو ديشرلا لذ دو لاق ورع نع يلع سولاب ليش فيفخ ميهاربال ءانغلاو رءشلا

 ديشرلا بضغف اكلك هناهلاقن يديساي اريح لاَقف ٍلوش تك شط ا 00 لاق مث هساحم يف

 لاقف روبقلا ل دقو اتق كا نأ نحن هل لاقف ءانغلا د 0 هوركم الف هناه لاقو

 تق ها رءأ رخأو ساحت ءرمأو ميهاربا هب رسسف هتيطو هلا 2 | فر 1 نادم الراو اونا
 امزتاج ىف انا ١] قدلطات نعأو الر كلذ ىلع ديشرلا برشو ايندلا الزازف هياع برضو

 لعاميدق ال كو ل املا نادسلا ةذه ثدحأ ن لا لزازو لاق هلزنم ىلا هفرصو هنع يضرو |

 6 تلو دقوميهأربإ 0 لارا: تح 0 لاق بدلا ن ند احم تءادعإ سرفلا ناديع لمع |

 اى رهسملا كحيضكر وذ هيف كوك فانهالاو دريملا ةباور 0 نشاهقف ةرووهشملا ةياورلاو )1(

 , ناسالا نم ها ءاسنلا كد هب مهن صخو فااهنااو ةفناهلا كالذكو |



 أ

 | ناكنوذجمءانغلا هنم تملعأ نم لوأ لاق هبا ع قحسا 0 512 نع دب. م ب د 2 قوس 7

 5 ل ءامدف - نع اما اهدي اناوضا هناا ىنغلسش 0 جير هب حيص اذا. كَ

 هنع هلا توص كاف اقذاح ناكو هدع 1 2 داو 0-2 هيا ل هكدا 090

 ريف 00 م لع قا 0 مالسلاب ىل_سرا

 ورز ال نم روزأ يناب رقم ةفلاو كرما تكلم نا ينغلاف

 روخكاماهرك ذمرلا يوه ىف * 9 وسوفناا #000

 ىنعباغمتهيدؤي ام 0 ماهو 0 ىانلا قذحا ن مه هامع 4ع ملا داع اذا ناكو هيع دَح ًانامزتتكل 6

 ظ رصنبلا يرجي يف قاطم لمر فيفخ سنويل ءانقلاو ديزي نب ديلوال رمشلا اذهو هربخ فرعا اف
 8 س قرعأ) شدد> نع يطس و ولان لمت يف ان 4يح رقلا هح ول دارا وردعأ 5 هريغ 8 قحسأ نع

 مآتلا. ىلا د رأا عم تدرد لاق هدد ع4 كَ َّ ء قحس ان داح د لاو دب يم نب دم 1

 | ينرمأول كو ماخرلا عاوناب شورفم هنم ا أ ىلع ىلا هللا تاخدف اموي يناعدف !نغ املا

 0 ا ىلع عاخ 2 كوم ي! ىناقسو برس كيت ا اعد 2 - معلا ىلا 4ةم د ل ا تاعجو ه4عوم تاكاف

 ىتمدان موللا اهايإ كتيلَوأ دب نم 8 ميعار ! اي رظنا لاق مثارا تا صار هبا 01 يل

 در كاع «ناوب يف ا احاو كتلصوو يندب نه يلا كياعتعلذو ينتلك واد رف

 هل> رتاقو نا 1 ىلع كلش ناو 50 نم 7 ىلع بهذام يديسأب تاَقؤ ىف

 ظ 0 نب لبعد لاق او ريهز نب 1 6 لاق ىلع كَ نسحلا ) 5 هيد ناب ضزرالاو

 | لوا ناك نويخملا هم اع لخدو رومالا م 6 ند هغا رو ددل برشلل ساجحو ةفالغاديشرلا 90 ا

 وهو هيف هرعشلا ىل<وم ا مهاربا هانغ نم

 طاط مامالا نورهف * اتتال# دالبلا يظ اذا
 0 0 ها »*# أتمف 0ك دل ماقد ل كورم

 ءاظلا مرخلا ىلا تنكس اك * ةلااونكس ديف نال 7 0

 ءادتقاهب زو كنأ 0 د قل ليس لوسرلا ن م تورن

 فلأ نيرشمب هل سعأو تااعول رعش يف مهار .! اي تنسحأ ةرات سلا فاح نم مداخلا هل لاقف

 ظ ) 0 ىلا نب دحر ء يلطسولاو ةنأ بلا لو ليقت تودلا اذه ىف مهارب ا نحط مهرد

 ايدل ديف اولا 2 لاق يب ينادح 10 املا دع ني زر ىتدح لاق لعن

 ا انطسوب ١» املف انثنن ل مثاهو ترن ل 3 نات ْق نيهمت<# امو ىنغملا ناهلس نب مشاعل

 بنو كيعل نم هب أنر مدل املف ئّزلا ندد 4 طا لع مح ناتيسلا انئيلع لحد دق لمجرب --_ اذا

 هب اص ىلع قيددلا م ءادف ا 0 0 هف رخل و ا هدب ليقف هءقل ىو دل عل مشاه

 تاذ دق ا ينمؤتساف م املا ِك ءانع تددو مى تزيدا يناف مك 8 2 اود لاق 2



 كيل

 وهو ف انا ف كو :ةريدو لعفلا اذه نسدتتس افيزط 8 الا رشاعيال هنأ اهناو كيلا

 لاق 3 + نذا ريغب لخدف موق دنع ءانغ عمس هنأق مالسلا. هيلع بلاط ينأ نب رفعج نب هللا دبع

 2 5 يلع ى ةاخدأ امنا

 جرح قتلا ىلع يباصتلا يفام * اوجاي اناس اع لق

 ا:.قف ىلصوملا ميهاربا انأفىناهج نمو قوتك ادقف فرع نف يتفرع؟ ةقلعتم مكسوفت نا مل ءاأاد

 اذاو 0 اح بن ةدوم ذئموب هنو ان ذه تدقمناو ١ زفر منأ هب انررسو هسأر انلمقف

 اهف ةعقر هنم ان 0 0 دق مشاه

 بهذم لك ىف سفنلا مه قرغت * يتلا ىلا لبس نم ىل له مثاهأ
 3 كح فوتو 7 مرضت # اهعام_ش -ناك افريص: ةقتعم

 "000007 د1 ىفااو ام + ةللو تول دك مون برالا
 بالاو مالاو سفنلب ةيدقتو * ةيحب انني مالح ند

 دق قعقع ىح و للبي ناك و .لاق هسأ ن ع قحسا ن -, دام امدح لاق دار نا د( ينربخا (

 3 + اللا 0 ةناكن ىلع هعضوف ينال ا ماخ قرسف هعوس ءىش لكلب ماك - نكو هتحر

 5 رادف مول تاذ نأ انيق ريخ ىلع هل فقي ماودك ىذا همالغبرضو هيلطف هد مو 32

 هذخاف هئفدو هيف هدر م اليوط هبسعأو هلم ملاخلا جرخأف 7 قت كبف ىلا ترض ذأ

 قعقملا وجم لاقو كلذب رسف يبأ ناد

 قعقعلا يف هللا كراب الف * رئاط يف هللا كرا“ اذأ

 قرسو ةلمع دخاه..ئم * حانلا ريصق اناندلا ليوط

 ق-ز انرطق 000 كارد نع باقيإ

 اان ىلا ن 00000 3 110 | نشا دع امدح لاق ىلع نب نسسحلا «ينربخأ )
 00000 ا |1221 نب دنع هه يتدح لاقف ريحا اذهب ةظحج رفعج نب دحأ

 نإ قلل هل نع ارش نب دج نب ىلع نع نتكلا نحمل يق ريا اذه تدجوو هدجح نع

 ةباصعلا هذه انعامس لاط دق يحي نب رفع اموي لاق ديشرلا نا اهلك تاياورلا تعمجف ليع.سأ

 000000 00 اج نأ نع نيقملا امكاف كرت اأو اهايا كمساقأ نان ىالا طالتخا لع

 نينغملاة نع ءامدتلا ريضحو ىحي نب رفعج زبح يف ميهارباو ديشرلا زيح يف عماج نب ا ناكف ا

 هعطقاملف برطلا ةيا ديشرلا برطو ناسحالا الك دق نسحا الوص ىف عماج نب ديشرلا دعو

 روظو هع نيئمؤملا نعل هللاو ال لاق هنغف توصلا اذه ميهار .ااي تاه مه مارال .د.شرلا لاق

 اوصف ليعمسااب نغ عماج نب ليع.سال لاق مث دحاو 0 0 ديشرلا لاقذ هيف راسكنالا

 لاق ميهاربا اي هناه درعا || لاق ءافوتسا امئاق لاح 0 كديراف كولا نم نسحأ اينا

 ا.اف 0 نيلوالا نيتوصلا م اثلا' ىنغف لالا نغ نانا ناذه لاقف اذه ف عا الو

 00 كرجل ايرخأ رفح هللاقف ًاضيأ اذه فرعا الو لاق ميهاربا ايهتاه لاق 1 ا
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 لزب م ةرذاف اهاح هيلع 0 0 0 راكد 4 روؤرسدم كيش رااو 4م ول عماج نبا منأو

 فور ءلادهم ىلا ثذن ىحشف رفتعإ 0 هلزسم ىلا ق 9 لاقفرصنأ يت 0 ا ميهار 1

 0 ديرب توضص ل قدبابأ فوت ند 5 نع دا نينغملا ن م دم 5 فزلاب

 ف زالميه أربا لاقفءاساسو هيب هم لاف هلاثمأ ىلع كولملاهدام ضعب يف هيلع دحو دق ديشرلا ناكو
 يف يف غلا لاق وك انك وطلاو ك5 اع دال ل ل ٍبحأ وه نم ىلع كنرتذا يا

 : 0 عماج جنوبا" حلات ةعانملا ىضع قالا دب 3 لاقو ريا هيلا ع ىلاتأ# هللإ ءاش نا ا حم كلذ

 تاوصالا ةهنم عسل نا 2 لاتحمو ينمتشل و ينباثتو ينصقم و ىلع هل 1 8 اثر هيلا ترص كنا

 لاق هللا ءاش نا ةفلخلا اضر عم ضارعالا نه ضرع نم يتهج نم هبحام كلو هنم اهذخاتو

 ىنعلب اب ائنبم كتثح لاقو هءاع لو ا ؛ا ىلع نذأت سأو هدنع نم يضف

 0 8 نم كلحت ّق لضفلا تفك كذب ىلع ةساق 02 أنبا و يذلا ه هلل داو كريذ

 ام 1 نايعل ا[ نع رصقشإ هنأ كحنو لاق .ىلث» ىلع تحي نأ ن 4 روش وه لاق 4 كغاي لهو

 يدنع م 1 لاق دانا كشو ىندب طقسأو كاع ودا 0 نم 5 داتا

 ا ا 3 بارسشلاب اعدو الك 1 ماعطلاب عماج 2 هل اعدف ةعاطلاو عما لاق لعفأ يح

 لمح هايأ عماج و هاند ذانمألا 5 وه امو فزلا هل لاَقف وذا توصلا ربح كا ىو 2

 هايأ ةاقف ىناثلاتوصلا ن عدل اسم هنعهذخ | تحدت اشد عماج نباو برسشلو رعءيو قفصل 5

 ميه الا ههحو نهدمحم فرضاف 4 اذا لاقفارصنالا ف قد اتق يى>اام تغلب كف دان باي هل لاق

 تاوصالا 5 و بارمضف هن هلاعدق دومل يلعدأ ب لك لاق د أروام هألاق 3 تا علطاملف

 ميهار ل تدك قدح اهددرب لزب مف نآلا ىلع اهددر | ماعاوأ مروصا يه كينأو مهاربا ل لاق

 ْ 00 رصن أه كل اذ نينغملاب اعد اءاف دتشرلا ىلا ميعهاربأ ادعو هلزيم ىلا ٍفزلا فرصا"

 ملولاق م ناد ه تدقلام تبالسنل ًارهش كلزيم فق سل نأ كل يغلب ناكامأ 6 دق و

 لوم نأ كام 2 امو لاق ٠ ناو لوقأ نام 0 نال هللاو َُك ا هللا ىناعح نيئمؤملا را كالذ

 زحل ًايصعتم نوكت نأالو كضراعيف "ين ًاطيشن كارب ناعردالو ىل اب سل هنأ لاقف لق

 امي ةلاهجلاب ىسأ ثررقأ دق كنعاذ عد لاق هفرعأال توص ضرالا ىناشالاو كلان
 ةيصع انبه سلف 0 هنأ ه لوش مك ةفر م ىلع سم الانهنع 0 3 كا 5 انيحاص نم تعوس .

 3 عفدأت اه 0 لع ى دح هنم عمسإ غصم عماج نباو اهلك تاوضألا ا عفداف زب زيبع الو

 هر َض ملو هتعنص نم الا ا مءوس و طق اهف رعاف هنأ ةح را ناعالا تلك عماج

 لاَقذ 10 ينايح م .هاربااب لاقف شح دحام لاق يدعإ تعدخأ اق كو هلال هريغ

 هك كاضر اطوأ تلاد تنمضو فزلا دمحم هيلا تنعي هرححم ةتيمر كقدع كنايحو

 قع دل الا رقاب ىنع موللا نال َىح اهاشنو هنع ا تح هياعىل لاتحا تح ىض

 وه فرعبال نأ ينهزاي اناو بيغلا نم باب اذ_هو سانلا ىلا هح 0 وه ةعئصام فرعأ نا



 00 لا ا و ل ل اخ 4 2ك ا
 3 در 0 0 و

 تقدص ديشرلا هل لاقف فا اود ناكدنع روق ن 5 كلذ ل ثم هئارظنو هتقد رط را ا 0

 تذنأ ت تن ليعمسإاب هل لاقف عماج نبا ىلع لقا َ تكدحح ع تقول كد 0 تحصأو 3 .هارإ

 هنع ىذرف فزاب اعدم كده مويلا فصتاو سمادب هتلعفام ناموا كياع لاطبأ ترهد تهد

 نات :اومأ فرع له رب ا اذه انيراخم دقو نود ندا 2 انآ ىلاخ ت 0 دش نب ىلع لاق

 أمم كودلا توصلا نأ 0 ةصقلا هذه 6 قجحسا عمس ا نيف هده عماج
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 اهاكب 4 2 رق تا اذا 2 كفا ؛ لكوتيك, من ع

 اعاد تنغلو ةوقش نكلو ن لاش 3 ع ينيل تقراف امو

 أ ليقث يلا 5 ل كب فو ىطس ولا, ل ١ مل ” يات 01 نال 5 هاو حرذ 0 سنقل م

 ْن قاثلاو لاق ياغولان ع 2 0 ميهار ال هشو هباتك ند رود :ءلاو رمد لا

 © ' ومي 2

 ماع 0 0 َّ حاير * ماغر || 9 ياا 6

 مالكلا نسحو 0 نا # 0 شدعو زب نع هدو

 0 اذ_هو نودمح نا لاق رمت 0 مْ عماج نال ءانغلاو ةيوارلا دا نعشلا

 0 ءشسسسللا
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  23قهق 70205200127 157722 -20571005992101/5275915019:73100671 2575191751 تع 57 ةقواكا» تعرب و تي 6 5 جول ا ةقطللا جر دب "

 هب ًابحعم مصتعملا ناكو هتعنص مدقتمو عماج نبا يناغأ رودص نم لمعلا مكحت غختلا ريثك ةعنصلا
 اهنم ثلاثلاو لاق هريغ هموي رئاس عمسي الف هترضحب ينغ اذا نينغملا تكسي ناكام ًاريثكو

 تس وص
 داود (همد كريفل اع *  رءتسافك ءعومدءاكبلافز

 اكل كل: انع تارا » ام كب هنبع كزيدف اذ نم

 ميه ربا هضراعو نودمح نبأ لاقو يطسولاب لوالي عماج نبال ء ءائغلاو فنح الا نبسابعلل رعشلا

 علص. .دقو لاق هبراق الو هدا م اها ىف رعتلا لمزلا ند از هيف عئصف ر هشلا يف كلذ دعب

 نبدمم ( 0000 ا راد نأ شي نيل ثدح ةعتطلا: لاك فاتح نحل ريشلا اذهيف اضيأ

 لاقسأ نع ليعمسا نميهارب ا نبدحأ يف :ةدح لاق لئزحلا هللا ديعوبأ يف د لاق ىلوصلا

 ك2 سايعلا كوق راشب دشنأ

 ردت اينمد كريتجا رعتساف كئيع عوندءاكبلا فزت

 اذه لاق ّىح هح <و انعم هسفنن لدي لاز امو نيتسحلاب يتفلا اذه .هللاو قل راشب لاقف

 0 تا دعنا لاف قدحسا نء نوره ن نوءم قدح .لاق 0 26 ذخر نيشلا

 سابعلا لوق

 ل قعنص 6 ل ةةععص قو نا ينمرل وأف 2 اا هلهحاو لئاوالا ءانغ ند ايش

 بدليل



 (؟509)

 راصت ءاكنل انع تيارأ « ا يكب هل 851
 يتلا ة ةيكأ ارلا 2 الا 6 سايعلا هد 5 نه هب 3 يغب امو هظفح الو هللا هطاحال ٠ نم هريعل لاقف 5

 6 رح آلا توصلا يش 7

 دا ةآلا هقول هن 0 # ةحا1ط نر نر بكملا 7

 راك قاطنال راو تءاح #3 يوطاح 1 يفلا كسا 00 3

 ع يءأش طا نع ىلع ولا 1 5 5 روصنم أس رطاشن |هف 3و را لا لقت يفان عماج نا ةءاتغ آ

 عماج نبا نم ةق هولا وللا تاو الا دك نإ لجيرملا ي وكملا نبا ركذو 1

 ةلوق 4 طقس)ا 50 ةيرقلا فرط افع و * قرحم لآ توب نيب رنا
 ١ فلإ لكو 5 م 0 # و # رعتساف كنيع عومد ءاكلا فزت *

 100 9 . .٠ : ل

 م نينوصلا ِن لو 4يسسل 1-6 3

2 3 
 ةسسوص 3

 قيقح ءاكبل انفتكب نكاو #* ه 0 كننع لقفءاكلا امأ

 ءام نب رذنمال نيعدب انك ل ينب نم رخآ الحرو ةزضن يزن كلاخ قر د نم لدحر ردقلا

 تا هيف هلو عماج نال عا ءااو عب احنبا را 7 وهدم كلذ ربخو اهيلع هطخسيف |ءراتقف ءاهسلا

 ماريلابحاص دمحمل نا شيح 0 جرس نبال لهرلا نا ليقورصنبلاب لءرو يطسولاب نال لبق

 اهنمو ىطتسولاب اثلا ليقثلا 7
3 

 ني َسنع سعت نعل ءاحتام ىلإ * 2 ةيرقلا مس رافع

 بسيرغلا برتلاو حيرلا يف#س اماع يرجو اههسر_ دبات

 بوكي اهندوم ىف يرخآلا * ىدعس لولا طا
 بوقت ابيهاشف امداد راه د

 بؤس ايم دان تيقادشفو © 21 0 تدر

 نا ضيرغلل هدو طر كري را عماج نبال ءانغلاو ةمره نبال رعشلا || ٠
 || مساقلا نب نيسحلا ( 0 لنجم ملو ىلذهلل ن نك هق ورم 0 ورمع نعرصنيلا رخآ لبق | |

 ١ أ قسوملا مع اواو ئديلا نب مهاربال ديشرلا لاق لاق 5 ىنثدحلاق لضفلا نب. سايعلا ينثدح لاق

0 5 7 1 

 .١ نسا تاليف وجوبا"

 أ هلوقينأ | رد ناك نأ 1 رعش لاق دق 567 نكلو 0 ينور 7 تا كلا يأن ءاو 0 اح نباو |

 ني يفت مقف يدهملا نب مهارب لاق هريغ رعش يف ينغ ا نكي ل ا ل هيف ينعو

 2ك ل مط ت تاقو يئاما غل ثوعد ر حفلا عولط تدفذ أملق يل قمتي مل إف هع نص يد ىلع 0 نا



 باب 37 ا دواي يل تايدسز يف اوتاكو هيلا رض ى 2 0 ىف ردشل و مطوم ىلا 0 نأ

 ةعنصلا 27 اذان ىناد>دق ناكو ىلدوملا مهار ,ا رادتدصقو اهاد>| يف تنك رف تمقف يراد

 3 رف حارتسمللا يف هل ةبدخ ىلع د.تعا شحلا يف هتجاحل ماق اذإو هيلا جاتح ام ربدي تح م.

 دقرت 0 د دقو ع تح هيلق يف خسريو توصلا ن نم عرش يت> اماع عرش

 : تيس وص توصلا اذه
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 يف عفتنيف يدي8س دعب كح كل نأ ءافولا 1 و لمالا هنع رصّبام ىلع 8 1 35

 0 ا ل يي 5 لاقو ا ملع ةقر دادزاف 1

 هف هتئوضام مك باقلاو * هنالسو فاح روظن نيعلا

 هي تالا رن كلا ** امهدبأ م وتكملام كك

 نع داج 0 لاق د ف ناب ىلا اهنلع قى 1 و قتعاو عام 3 أ 1

 ميسعااو 1 1 جيطخال 2 0 ىلع ركب مهارب اب 8 ديشرلا يل لاق لاق هديح نع 0

 ةواح نانع ل ا ناب سا 6 هدب نيبو لخ هبا اذاف ترك ناعر يسرالا |

 وهو ساوت ىنأ رعش يف تافف نع اط لاقف دوع اهدي يفو لمئامشلا ةثمد رظشلا | 0

 نا 1 نم مهولا ناكم هيفو دل حبضأت يف همه وب 38

 ركشلا هح رجب طق امج رأ مو 2م رطاخ يركفب سمو

 00 ا 1 .ف * نكح ما اف هك اضو
1 

 هذه لاق نيئمؤل 00 هذه نم تاقف خضتلا 3 ت1 0 هللاو تءهذف مهارب أ ِ

 ىعاقلا أمق لو, يأ 2 ا

 0 نبدسح ُُق كازك نجحش د يل اماقو أدل ىلك ا

 0 2 ع (ط لاك 5

 يي 5 1 ' 3

 ريصلا تكل يرخلا ديكلا ل د مماسن ىدحإ نييلا ادخل ل

 رفصاهر 0 يفو صضيب اهدو ىلع 0 ا,عومدف ةريسع اهقنح دقو

 ليقث قا متل هيفو ةءاككا 0 7 لق هر فيقخ ةنأب نب وروعل ءاتغلاو صرشلا ينال ر كلا

 غ يلف ف امسح تدلغف مه ار اب نع لاق 3 “ اهاقس 5 يناقسو برشف لاق 0 لمر فيفخو 1

 "يش نم طظفحتم 5 ١

 براش مسج يف ساكلا ايم ىثمت * هب ىشهو اهح ىباق برشت



 يف ام تنوع نما ردن مودل 1 0-5 ةوكدق

 9 يناتكاي هل لقو يما الد« نم لعمالفتلار ةاف يناتكأي

 باذعو لداوم .ءاقدش ىف * يت د الل كيلا امك نا

 نينمؤملا 000 نيب كتنغ يتلا ةنالف ةيراخلا ةعقر لاق اذهام هل تاقف ةعقرلاب م داخلا ينانأف

 لآ تق يطظدغو يف كر 1 هتبريخو هياع تبنوو مداخلا 0 6-0 تالاف

 تاعق دم ىلع لاق مث ىتاتسي د داك يح كحضف ةعقرلا هت مدر فقل وحلا يرو ن نم ديشرلا

 كيذب هللا عطق يل لاقف ين ار جرخ املف مداخلاب اعد مث كنتقير طو كيهذم نحت ءآل كب كلذ

 تيقاق كتر نكلو يلع هب تدرو امل كقح ضب لاو لفل تلقت ينتاتق كحيو كيلجرو:

 1 نابزرملا نإ فلخ نب دم ( ينربخأ ) افوخ نكلو افافع َتلَمف يذلا ت 0 ينأ مي لاو كدلعر

 ش عنصإ فك م هاربا 0 لأس دقو دشرلا 8 5 ينأ ينربخأ لاق قدحسا نب داج يق لاق

 قع قاب هبرطلا لثمأو ي ركف نع مطا جرا نينمْؤا أرماني كاف ناحلالا غوصي 00

 كل ق< لاقف ديرأ اب أ زهاظ ًامصم عحراف ل لبذل .اهكتلساف نادحالا .كلايسم يل عرس

 ١ نا نرحل رادلكافو كشط نيح كك اعل كفضو نسح ناو رفظتو بيصت نأ مهارب اي

 ترهق :رييك خيش وهو ب كلا نو تل حا لاق هدح نع هب ا نع ذاج ينادح لاق نانو را

 دحاو لكل ناك نسحلا نب دد# يل لاق دانح لاق: كرهد ىغم 0 فا ةكاقق يئانغ هيلع

 ا جزطلاب مكحو لمرلاب عرس نباو ليقثلاب درفني دبع. ناكو ليقثلاو فيلا يف بهذه نين دلل

 1 كدج مهارباو عيرس نبا الا يناغالا نم بهذم لك يف من دحا ني علاق 2 ١

 ا : 3 براقعلا م . عوسأملا ّق بد 3 نب 00 : يعاظع يف اهاوه بدو

 #0 اع 00-5 مو فارصن الاب 0 و لق ىم ةلاهد 26 يضإ رعب نطفف لاق

 5 : بوتكم ارق رف ةعقر هع امداخ 3 نادر َس دعل ناك اماف

 2 00 نب ا 0 لاق ا رطلا َ ا ىنندح لق ل 5 3

 ل ا 0 57 اذ دقو نا اع 0

 اهم مل ىلإ صلحت اب انما محدسأ »+ اءاذ للاب ا ىلح اب 1

 1 أممومم ت تل ماوعو و لَخ هن ىلع د 2 ا د ا 2 ايصلا نأف

 لاق ديرص نب دم ( انريخا ) هيف اناك ام دعب امدلا تاذل نم ىتب انش نا تلخام هللاوذ ةمام لاق

 ةعجا ُُق 0 يل بح نأ ديلا تلأس لاق مهاربإ هدج نع ه1 نع قحسا نب دامح انثدح

 وه .لاَقف كربلا مولا ىف 3 نذاف قاوذاو ير او هن هف ولخال تنشلإ الو هحوب 3 هنف ع ال

 ين رش و قايط 0 ّق د 01 تدي مولا ُُق تقاف لاق ل اع هش هلا 12 03

 يسلجم يف انا انف دحال ل ايالأ هلآ تع ءهدقو باوبآلا قلغاف ىاوي تيحو هيلا 0 اع



 (*و)

 نافح هيلع لاحو ةّكه ىذ خشب انأ اذا ىدب نيب نددرت» يد اوجو يف أوفح د 0 أ

 حوش تبلل اورو ة ةضشب ةعمقم ةزاكع هددو ةيطال ةوسنلق هفأر ىلعو نا«ان ناصثو ناريص :

 تحلو هلثم طق ىنا>اشام ظاغ هيق تمدشام عم ىلع هلوذدب | ناذادف رادلاوت يلا ام ىح هن 0

 أ 00 3 سواح نسا هءلع تددرف مالس نيسحأ ىلع م اف هلح ال ىنبحح نمو ينآوب درطب | أ ٠

 [و رحم ياحظ نأ: تناظو بضقلا نو ا 3 داهرامش أو ام داحأو برعلا مايآوسأتلاثيداحاب ||

 كل لهتاقف هيف ىل ة>احال لاق ماءطلا ىف كل 0 اف هفرظو هبدال ىلع هلثم مطاخدإب ينرعام

 5 نأ كل له 2 اني 0 لاقف هلثم ةتيقسو الطر تب رشف كيلا كلذ لاقف بارشلا

 ا 000 نلعب مث هلوق ينظاغف ماع لاو صاخلا دنعهب تقفن دق امو كتستص نه ثَ ع

 نم هلعف اع يذر تاكو 0 داد زاف مهاربااب 0 تدلنفف تب رض مْ هتسيشع دوعلا || ّ

 كل له لاق مث يتبطاخم ل 2و يناك لو ينام» يتح هب هنغا نإ هع اتقلو ندا هلوذد 7
 تذخأف كيفن وكئفاكت ىح متأف قدسا انأاي تدجأ لاقف تينفف دوعلا تذخاف تمذتق انديزت نأ :

 يدب نيب هل هب تق م ءانغب تقالو هلثم تاغفحتام امانمايا هتينغ اع كفو تاكو تيئغتو دوعلا |

 ءانفلاب كدعل نذأتأ لاق مث يدي [ تريح ا لكولاا كتئناك أ ىل هلوقل هرتخ الو طق لل ١ ءذ

 هسحو ةسحو دوعلا ل يح ذ ىم هعمسام دعب يتريضح ىدنغي 3 يف هلقع تفعذتساو كن م 3

 ظ 1 وص نم هتعمسام نس برع ناسلب قاعنب تخل نا وف

 حور 5 تاذب تسسمل انك يندب نم ةحورقم 50 ىلو ٠

 حبحصإ ةلءاذ ىرتشي نمو * ان ورانا ناسا لع اعلا 1
 حرج بارمشلاب ضيصغ نينآ * يناو>يف .يذلاقوشلان 8 ْ

 عنخ نيم نم قمم قي قا: حي تييلا يفام ل اكو باوبالاو ناظيحلا تنئظ دقل هللاوف مهاربا لاق
 هك طلو با وبلا الومزلكلا عبط الدو تيقبوهبوا ىنايثو يااعو نأ ساو اح تح
 ين مث يق 3 ا

 َّق زج ن .؟تاوصأ ىلا يناف * ةدوع ندعئوالا تاناعاالا /

 نط ير أرسماب دك د يأت نادك ندع اجا ندف

 نوح نعد اى نيق_س #* ان 3 ريدطا دادس نوعد

 نودع نط عمد و نيكي ++ ءاج نولتعت وكر م
,< 

 رديسا نب تر آلا نب دمحل اهف هتفرع يذلاو مهار ١ ىلا نودع تايالا هى فرعأ

 ينَع 3 2 هس 1 احاسراو أير َْط بهذ نأ ىلع هللا 5 هللاو داكف ل لمر فيفخ

 تكس وص
 د> :ىلعادحو كاسم يندازدقل »# 0 0 ت2 ىه ع ايصاي الا

 1 ريل يقيس انه ل وكر ا قة

4 

 اوين كوله



 عضد

 "000 ل! نرطا نم تبذو «ةايص نيزلا ىباك تك

 ا001] ١ ودب ىاثلا ناو.لع © يأت اذا بحلا نا اومعز دقو
 دعبلا نم ريخ رادلابرقنا ىلع # انبام فشي لف انيوادت لكب

7 

 ىلع تع تاقف قلب ؛راوح هملعو كل ف 1 ماو 0 ىروخاملا ءاذ اا اذه معاربأب ان لاق

 هندر ب لا ىلإ تفو تشرف يد نيب نم باغ 5 هنم تغرفو 5 0 دل لاقف

 0 اقف قىدل 8 0 يش ُ يراوحال تاَقف 0 0 وف مرا كارلا 0 دعو

 خيش 5 باويلا تل 2 انلقا 5 وقار ادلا بأي ىلا 0 ثتدحر ظ طق يس 2 ا

 نم ماه دوق وه 00 :ىله امال ثعحر 0 0 مويلا كيلا لذدام هللأو وه خيش م يأ ّك لاقؤ

 عرالف مويلاكمعيدبو كسياح م 5 سلب ا | 0 نأ 1 كياع ا تالا فتاودح 0

 كح ولاَ ثردحلا هتندش هيلا تا>دف هذه لكم هف رطد 0 هف طا ال تافرو دفا لاك

 2 ملا 6 عر ؟دص ف ا يش اذا أمدعتم / دوعلا 0 55 مع ا له تايالا هده 0

 ناك خشلا لاقو نال>وةلصب ل ناو تا لع منع نكي مو برش ساجو ديشرلا برطف

 كعتمأ ككاو اموب 4بفقام ا ا هتياف | مه تع رذو اما كنا ند كال لاو اع أ

ّ 

 -- تاو دالا ةلهفس هج

 ةعنص هيف يلا عقب 7 ريخعش نب ترا. نن دمك ,لمز :تندح هق هفرعأ يذلف لوالا ترانا

 ةيرتطلا نب ديزيل هدف هدد تغ ىه دن اضاي الأ * هلوأ ئذلا يناثلا توصلاو مهأرب آل

 يطع -ولاب ليقت ىلا بعص٠نب 0 ورع نع رست 0

 هس رط عا كذب مو ريب نلاهننال (كلسو نامحدل ان هف نا مهارب دور ئانطأا ن

 اك مدع عَص مهاربا لعلو ه 3 لوكا 0 0 0 صهزالا نبا اندح 0

 نت ديا َُق ىنادحام هني قطا شنالا ًالخا ريذعال اكل هنع تكحو تعنص وأ اهب 0

 م ل ل رم تدل رام نع هللا دع مدن دعو ىرهوملا زيزملا

 5 و ىلع كلذ 00 مشكلا د تلمو ىحأف ان تعئص لاق هبا نع ىدوملا

 لوق نمتنا نيف لاق من تاق هب ي>عت ىذلا اذه كئانغا رمش كايعأ أ م ها ربل علاق ينرقل الحر

 لاق: ثيح ةمرلاىذ

 رطقلا كائاعرجم الهنم لاز الو * البلا ىلع يمراداب يمتاناب الا

 0 ميس كايدألا 0 0 #*# 5 0 مل ناو: 1

 املف هللا اح ام قفوأ وه اذاف هتينغو ىلع برض نه توعدف ر ءتشلاب حرف اناو توشاأف لاق

 ا ال اناا ةق تمنمف هردش لعو هيلح تينت ةمرلا يذ رمش ىف ءانغلا. اذه تنلع
 دس وص



 نا ور ا

 ِ 53 مل ديب : ”- ملل و

 5 و دج يلا يس 7 2 ا

 داتسون يو# يرمي حلل ل ل ا و ا 5

 عجاو رنر سيقاللا ن هز الالم ِ* مكيع 9 يم 8

 عقالب موسر 11 فاثأ ثالث# اخت وأ ملستلا عجري لهو 1

 هرابخأو يناثلا لمةثلا ف.فخ وهو ىط مولا ىروذاملا ن 2 2 نيرعشلا ندع ف مهاأربا ة ةعنص

 ا دا ينثدح لاق ديزم( ينثدح ) ةحورمشم ةمرلا يذ را ّق قا ىناملا اذه يف اهلك

 دعموت فارصألا ّق نينغمللو شك 1 داك نا ١ دقو و ىحب نباوةعج لاق يبأ لاق لاق

 ندا يخا | كل يع كيلا 0 اعأ َّك لَقف هبلا ت رمصتت 0 06 كرهأ يت كا رض

 1 هللا 0 ريزولا يتدرب ل تاقق 00 0 ا 0 ىلا كدشرأ وأ هبكنتدعو

 طفح ةمرلا يذ رعش طفح نيئمءوملا 0 نأ لاةفلاملا اذه يابا - ماقم م هباف ه>ولا ذه

 هتنغاذاف ه رعش طفح ال رم هريغ هن راعي مم 0 ا هب طا ءانغ هيف عد 0 ءرؤلو هيو

 هده ريغ َك ةحاح هل لقوشدي دي ناد ضرالا ليقو اق كدحر ىلع مف ةزئاج كال سمو هتبرطأف

 هؤزر ' الو هرمضأ الو ةدئاق ل ام يدع موش ةحاح ضو نيام م'وملا ريمأ اهأسأ نأ در ا

 ا هعقنم 0 ط ةمق ال كياع هيك امنعطق ةعبا5 لَقف كتحاح ؟ يب 12 كل لوقيس هناق

 ارح نينغملا ىلع رظحمو ةراتحلا 8 هيف ينغأ ,ةمرلا يقدر 2 ينعطقت ه4 ل كلذ لا كياحأ اذاذ

 4م قلونو مم لل حأ يلع ه4هصغم نأ 00 "لاق 4 هرعش ا هيف ينوا>ادب ال نأ

 مالكلاتقو تيخوبو ةزاج الا كلذ كعلا هدائع ند تفرصنا امو 4م لوقلا كلذ تايقف كلذ 0

 الكاك تلاع لاقو هه>و ُْق رورسلا بيسو ل لاق م اق توقف هندحو َىَح يندم اذه ْق

 ةبرتتو هلوسر قو هللا تلقف تش فك قوت لاق قولا ىف ىل ندانا نا ريمأ اي تاقف

 ءيد لعة رباح نيتعملا نم ادحأ ىلع هلالا كا 00 :دمجح الا ىدهملا نيم“ ولا

 ةمرلاىذ رز هس 6 من“ 0 6 نال مط 1 1 ىققسو كلذ ناؤ ةمرلا يذ روش: يف هب هيغل

 ةثام تداغف انقرصناو هيدب نيب 0 تاقو هلعف تركشف هءانغ عمسالو هربالو ' يا هبانأ ال

 كر ف يناصوو 44د رطدارو د رطل م 2 اذا ناكف ةمزلاود ردش يف ام اع ةدايرو توص

 (ةينبخأ) مهردفاأ فاو مهرد ل فاآ اب . هللأو 4م تحف ي ريغ ممم 2 هب عفت و

 حرا ىبسولا م هاربا لاق لاقيئاحر ا ورة4 قل ل 2١ *ريح لاق تتاكلا دايز ب ةمادق ب رفعح

 تأبَس ) امومخم ىرأد رجح ضع ١ ىلا تاذدق ٍديشرلا هنق ىنغأ ءانغ هنف و 0 ل 8 ىلع

 امومغمكار ا ىلد وماي ُك لاَثِف ها هوشأ خ 0+ ل تدبلا ّق كل ا يع ينابلغو ىلع روع ل

 4 رلا يذ لوق نم تان دنا || هذ ينغأ ١ ردش نبع اق

 رطقلا كئاعر# الهم لاز الو *# الللاىلع يعراداب 0 آلا

 ردك ةيفيصص لايذالا اهل رح #* ةرفقب ماش ريغ ينوكت مل ناو

 ردفلا هن الم ف ايريلا قاسو #* يراايفدوءلايوذ يت> اهتماقا

 رقش امصاوت 5-- 0 35 #23 ضف ان فصلا نم ىمل| ىلتعا يتحو

 ( 2 نسم 2 ا دا



 دوع راضحاب رعأو ىل ةيراحتيدانف هرب 9 0 تورشاف ه:اةقع د هدركو نداب هيف ينانغو لاق |

 نيتنلا ككساف هإإ هتينفف نوره ىلا ترص مث يوتسا ىق هس تدك هو توملاب منرتأ ن كزانوأ

 يذلاتدملاشرشبو مهردفأأ نيثالثب لا ١ اعلق هسدعتس هتأللاز اه تدعاف دعأ لاق 3

 يتاد لز#و هب هينغأت كفا 0 انغ هيف تعنصف هيف نغف ةمراايذ رعشب كيلع لاقو هيف انك

 0 انج لاق دع يا نب ها دعانتدح اولاق عنب نسْلاو نابزرألا نباو ىمي( 5

 لزلزو ىلسوملامهاربا عمتجا لاق ىماسلا ديزي نب ةلبج ىلوم مئاغ وبأ انثدح لاق ماسلا هللا دبع
 مهاربا ينغو اموصرب ىمزولزاز برمتف ديشرلا ىدب نيب اموصربو

 «٠ وص

 ىله> تيس و ىبطابرمصتاو يع نإ | غارو ياق اح

 ىلي> نءطقو يناهرص ىلإ اروح نكو تا

 اول ا او هيلع ىلع بنو يح نوره برطف
 ليقث فيف> مهاربإل ءانفااو ةيهاتما|ىنال مهاربا هيف ىنغ ىذلا رعشلا هللا رففتسا لاقو ساج
 ًادحو ةدراعدح ديد للا ناك لاق هيبا نع قحسدا 0 داح ينثدح لاق ةظحح 0 ينثدح)ر صنيلاب

 نب ساسعلا يي نب رفع> سمحأف ب نأ رحهلا اهب ىداعو 4 بضعو ه4اع تيذغف 0

 لاقف فنحالا

 دك اعاف منملا نأ * مم رع نيذلا كتبحأ مجا 7

 بلطملا زف هلواسلا بد * امكتلواطتناسنحتلا نا

 كلذ يف بسلا نع تلأسف اهاضرتف ةدرام ىلا ردايدهعمس املف د.ش 7 هيف ىنغف يبدوملا م هاربا م

 ْ امهفاكي نا ديد كلانبو مهرد فالا ةرمشعا مهارباو ىااجلا ل 1 و لكل 0 هدف رعف

 3 زا لو لاق هبا نع دامح نع ةمادق نبأ. رفع>( لوح ( مهردفاأ نير امه سعف

 ا] 01 لآل هان هاذ ينال ةزاج ةفالخلا ىو. دشرلا نءنرعاشل تجر

 . 0 -تكلوص 0
 اهرون قرشا نوره يلو املف # ةضير نم تناك سءشلا نارا

 اهريزو حيو اهيلاو نورهف * ههجوب الج ايندلا تسلأف

 لاق ىلع نب نسحلا ( 0 مترو ل يهل رمأو مه رد فلا هناك هل عاق هيف ينو

 هانأ 3 يلدوملا قحسأ يف ”د> لاق كلما دع نب دمحم ىنثدح لاق دعس يبأ نب هللا ديع 0

 صاقتف وه هيلع تناك ىلا ةعلخلاو دي_ثرلا عب ٠ تناك يا ل قدرنا دع ءثرلا عب ا عل

 كل تيفوو ت رش دقو هب ءافولا درتلا م 5-5 دندر لق دب عزت ع

 فهن ملاذاو مل اذا اري لان كان لأ انأ كليو ديشرلا هل لاةف ىلع ناك ام س

 كاف نيئمؤملا تن لق لاق ءادفلا امو لق مأ 5007 يدقأوأ كليو لاق كاكماو تردق

 00019 كلذ ىف للا رختسأ انأو نينمؤالا رمااي هب رق لاق ىلغام لك كنلمعأ لاقق لوقلاب ىلوأ



 رم ينثدح لاق سلوي نب لمست نارا 0 ع نا عزو هسيلف هياعام ٍ

 هع نو علا جرخأف م ىاربا عماج نبا راز لاق ميركلا دبع نب ىلع ىنثدح لاق ةبش نبا

 ةنالاقاب ميلا لاق ص ربغ رو لانوس 00 0 نينغو ةدحاو ة 4 8 نبرعذف

 ركع ار را نيدتعو ةناعف رول عءاج نبا ةنطف را تبدحعف يوتساف هند 6 يدش

 الاقرصن نب سرم>و سنوي نب ليعمسا ( ينربخأ ) هنيمب هل مهار ١. ةنطق نم يحك دادزا مث واسم

 ناكو ةقرلب ديشرلا عم انك لاق يبأ ينئدح لاق مهارب ١. نب قحسأ ين :ة دج لأق ةنش لا . رمح انثدح

 يد يف لوف 0 هتينأف هّتناح يف تب رش اعرو اي يارش هنن ىرتشأ هدصقأ ر ءامح كانه

 ىنغأ تدفدياف ًافاص 0 هن وأ ترق ١ هل ةيطاب

 تسلسل و2
 جا ا م * رص ءانهص ينةسأ

 جاحدلا تاوصا لبق * جاد ىليللاو ىنسا

 جارشال "مه لك * ىليلخ بهو انأن

 .. جاحفلا ا ْق * ىلشإ تهون نيح

 ى رح يف رصتملاب ليت يتاث طاسل اهقو درك نال 0 ولاب جره مهاربال تايبالا هذه يف ءانغلا
 لاقف ةيطاملا نم ذيدنلا ضاف دق كحيو هلتلقف يتوص عمس راما ش هدف لاق قحسا نع رصنبا

 ىلا تدي املف نانا هللا كي تاجا < زح كنود يرانا 7 2 ينعد

 لاحرلا ل راسخ مرسل ل ها ربا اي اموي ديشرلاىل لاق يبصوملا

 ع يف ينرضح نكلو ا د و يش ادغ لغتشت الف نيتنملا نم كيلع رشم ا

 ىلإ تالَععا وأ 5 رد نعل يبأ قحو لاقف نينمؤألا 00 ةعاطلاو عمسلا ت تأقف ة م ءاشعلا

 تأ رقالو هنع تيحتءا الا يناوذا نم ندا يءايماف تدحرذو مأ تاقف تءهفأ كقنع نيرضأل

 را تر هراد: ءانكأ ن 0 ة املف هللا ًادصاق ت تنكر كر اا ءاص اذ | تح دحأل ةعقر

 رظنتت ةعاق ةيراجو رصقلا ن . ىلد دقو مدأ ارع عيبدأو لاب ل قئوتسم زيك ليز اذ

 بيس ير نأ هلعلو اططَخ انه تاق مندي ىف سولملا ىلا ىسشن ينتءزانف هيف ساحل دعو دق ًاناسنا

 4 2 ا َتلَرَيَق يالع ىح وع راثبإو دقت عزا كنا رف كالهلا نوكيف ةفيلخلا نع ىنذ وعدا

 نكحضف سواح يهل "ريع ا أى تل رقي تع رخ مث رصقلا ىلعا يف راص يت َو> لس هزلا دمو

 ودعا كلو احلم كا نر :دامت سرر نم ,فالأر انف را نم هللاو ء اح دق ناقو نبرطو

 كي مف يف ع ادم ل راصلاو هلاخدا نتدرأ يذلا ن نمو هللا تاودعل تلقف انيلا كلح د“ هللأ

 نا دا ا ا و وير 22
 الأ اذه امو تأ دق 2 ِ 5 نهادحا كاف َ نإ كحساو . ؟حعضلا نع انمأد اذه ْ

 ينأ الا لف قن 9م هلك ل ترعدو ماعط ىلا جرخأف ةإم ةرشع هرشأعذ ضم به رظ

 نحل رح آو باررمدتل 0 ذياب 0 ةردقم ةباصأ ه تنصف ةرشعلا 2 5 تظل

 || ميهاربا لاق ثدح يضئادملا أ لح يبأ ن دخأ يذو كحض لم كلذ ه0
 0 او دا واج بيجو عك هوم دس "1 "+

 مدرج نيالا كا" 020ج
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 5 نهد ثالغلا يدحا اا ديعل 0 نهادحا ا ع اع نينغف نول راوح ثا ىلإ

 ا كب رد امو قسافاب 8 تأااّقؤ كيعأل اذه هل اذه رع س+ دل" تلا < تأَقؤ هل ا ميهار نأ اح ريدا

 ةثخاي ا تأقف اًضيأ هل اذ_ه ميهأر أ 0 ا تااقف ضد رغال ِ وص 0 6 م وهام

 قس علل انف ىل وص را كرد امو كاليو هزخا م-وللا تل !اقق ضار ال اذه

 مهلا هءانغو هيلا سانلا ءانغ نيبسنت داو هازال ذك ك1 تعاشا هاذه جيرس نإ

 ىل نولك نروطو نولك نبرطو اعيج كاذب رشا ميه ءا ا تاّقف كيردب امو كخحنو تااقف

 ىىصش نهنريخأف تسلا امو نا هللا د _ ا راع دقو كاييه <> 35 ناك

 وه تاع وح تدر َّ> ا 5 6 1ع كاسح باط هللاو نآلا نافو 0 كل _كرلا عم

 ىناعدو عوبسالا كعا ناك امل لوزأال ا هدنع هللأو 0 هللا ةنعأ ىل ناق لئقلا

 : يهجول تيضف دول زل يفيناساحاف عن تلق 0 ثلا كعل ع 3 ّ 5 ناد

 3| يلع غ و دقق د 3 ا ياط ِق دادغمب عيشأ كفا اذا اذاو دل اد تا

 ]| فسلا لاقو يمتش 0 1 اع قواسم < مدخلا ردا داس ىلع ءلقأو

 3 ءاهاسشا 2 دلو هب قات ا ا ماوعلاب ت ايات ى صحاب تاو 0 6 هأ رباب هنأ عطنلاو

 ككاف ريغ هب ا امو كيدي ناب "أ نيم ماوملا رهاب 21 يبذل تا يح ءاهفسلا نه

 ناك ناف هيا ارانجاال ةرورض كنع ينطق ىذلا وهو طف هلع هج ا 5 ثنا لو ىلو

 اذه نأ لاق 5 ةعابم مح وق 1 كح سلف هباه لاق رعأ تا الإو هلبقاف ايد

 0 > ىلش 5 ل تر ا 5 م 5 عضوملا 0 كاك 0 بدععل

 قم تلا ني كلذ تلق ع لأَقُو لمفأ ت اق دعو٠ ىلع لب لاق 0 لع تكش ناو نهدنع

 4 2 فارصنالاب ينرمأ ا ماف برطو برشو ينس 0 2 أو نع لدعت 6

 هدمو هدف تسال قاعم ليدز رك اذا 0 1 5 فاو ف دعولا تقو ف ,نولا ا نهدنع نأ | ٍإ

 فارصنالا تدرا أملاق نيتليا تقأو ُ]ء الاس ىلع هللا ندعو كَ داس يفاب 1 أها تال يراو ىلا

 22 ناقف كلذب هدعوو نك 55 0 دقوي دنءىش لدع وه اخأ ىلإ نأ نه تلق

 يعم جر تقولا ناك املف هتربذ>او ديشرلا تينتاو تفرصتاو ادغ ةليل نمتدعوف هب ا ا

 2 ءاح اذان ط تاق نال ىنقفو هللا ناك دقو اع م ابو يدعب دعصو تدعصف عض ضوملا ادي | ينح ًايفتخم

 نآلل ميسا الو هنعو يف نواف ردم
 ةنلق وأ ءانغن 5200 نكلو دفق

 3 هما لوق م

 0 هللا 101 ررءأ نك دقو او دك ؛و رفخو رتس مت لع ناو كلذ نيدمتي ملف

 نهناكر حانع تب اغيتح ةراتسااءارو نم م نات اود نسوا رمأ ا انآ 2 تاقد. د :| ئى“ 0 2 اف نين م ولا

 اب ُ كَمْنَع 0 0 ةدحأو كم. || تزرب ولهللاو مظع 0 م 0 0 مهار .ااي َُك لاَ

 نهودرف ةمدخل دغ نم هحو مك واقفا كلذ ُْق نيس نوماع بضغ ناك دق هل نه اذاو انف :ةرصناف

 3 ا نرخ ( كلذدعا نبات ةاطلالاو ايادولا تا مثرد 0 37 0 هرمدق 1

 مويلا انأىل لاَقف ديشرلا ىلع ت تلخد لاق كَ كح لاق هما 0ك قدحسأ 0ك داح مد لاق ها



 هتنففكتاص تنسحأ ىطاشن ظقوي ًالوص ىنتتغ نارا 0
 يرزآ انيعالايوذنمقالنامىلع * اثم ناب# ايردلا 1 ريو

 يرزيم مالا نم يشحمال نافيفع * اوشو اذا ةاشولاىذرثال نايفص

 لاق سنوب نب ليعمسأ ) ا م تل نيم كما 0 ماهطااباعدو برطف

 دق رينابد كتبا نأ دلاخ 2 يل لاق يبأ يل لاق لاق قحشا يف :ثدح لاق ةيش نب رع كد

 قدا ينأ كببأ ىلع هض عا يح هب يبحمتال اها مآ تلقف هب يه ا ًاننأ ت ا ل 0 2

 0 2 هنأو ندعم علان :صلا نم هريغب الو هب هللا 0 ريزولا ةفرعم 0 هللاو هل ت

 نك لها نان ك1 لوقت 6تنك نا لاقف نسح حيد وهوالا هنأ امو -ةناغف

 0 ةعانصلاهذه يف انك ولو ةسرامم ريغ نم ضرع نع اهملعا نك اهب مهفأ اموسراع

 مت اهناو نسحلاب سيل ام يدنع نسح ابر توصلا ةعئاص ىلا ىليم نال دوحأ كارب اب
 دقارمأو ةيوصتنم ةرات 50 تيضُق ةقرتحلا ىلع هل كناستساو هاياآ كعامم دعن هب ىرورلا

 لاءزعأ ريزولا ىل هرك ذ يذلا توصلا ىيينغت اط تاقو ةير اعارغ كاف تك ىليق هيف مده

 هتنركوزت الث ىنعربخلا وطافالاو هب يرورس مي ينيفرعف هداحتما نا ىل لاق ريزولا ناتلاقف

 0 0 ا ققَح هاه تاقف يدنع

 تذخ مهيب عمزا نيح م م ًارعدم كيلع تنك ا ىف

 تمحالأ مهقار

 تدجوا ين نعم هدف يل نوكش هحاصال اعضوم هيف لال هتدعتساف ترهقامو هللاو تأسحاف لاق

 0 0 ىلعف * مه رك هاش تدك لا

 فاد <> نأ اريثك نا | صر ناعاب هل تل 0 ىلا تدع مْ ا هم ءاباب هللاو تا تلق

 ثتدحو ف لمح هش ل 000 اعضوم ه4 يرآل هال دقأو هلم أوءنصإ نأ نوندحال نيثغملا

 تفر هلأ أ اف كرسأسو يا > ر رغم هللاو كك 3 اعابا كَ ا ماقم موش كالحأ نك + | كفصو لاق

 يندح اف 3 كو ا 00 الاق نايزرألا نباو قى ) ينثدح ) رد فلا نس 2

 هللاو لاق هسا نع لَه مو قحسا ينثدح لاق ةيش نب رمع ىنثدح لاق يملسلا هللا دبع نب دم

 هب لخد لو يمالع اذا ءرَع دوحقلا يفو 00 تكلا كا 0 تا كرم ىنل ينا

 كير ] يد _ مهارإا احا ل لاَقؤ هيلا َت رمصو 0 ققو ند روض نسا َديْشَرلا مم

 نا 2 0 اردعاب | هب اهعمو ةيبأ عا ىلا تحرر و 0 ةيبارعالاب ىلع لاف تساحف ّظ

 كمادق هداه ٍش تااقف نيذم وما رع لوقياماهمال تاق ما 2 رد لوش ةيصلا 2 هه ا | مهارب | ا

 دش تاقام صعءل ىف 20 تأقف 2 تااَقف 0 نيلوقتأ ة هيام حاب ت تاقؤ اهلسف

 دح ولاة دش نم هم د يرتع ىهو اهل نار ل

 يدحو هب تيلب م 07 ل م د لْزان هلا ال اس لكأ
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 يف عنصت 3 نيئماوملا رعأا جلا هللاو لاقف ارضاح ىبأ ناكو قحسا لاق هريخ يف يبعشلا لاق '

 تع مهاربا لإ نورخآلا لاقو ريضح نم عيمججو يبأو ١١ 11 كيم انط تايألا هذه

 تلاقف ا ونازل ني لا ع ةرضاح يهو هب تياغو نخل هيف تعنص يتح

 تاقف ىلعفا لاق هيف هلوقأ حدمب 5 و ندا تاقاثف اور ندحا دق لام "وامل |
 كو

 0 ناكل 1 مكملللا يق مفأربالام
 نامزا نيز قحسا نأ لمع كاع

: 0 2# 5 
 نانا نا“كرو وكول رع يح هسه

 000000 21 ولا وا ايدلا . ةج
 هعنص ىذلا نحالا * اهرطش اهل تبهوف مهرد فال | ةرشعب يل رماو ةزئاجم ديشرلا اهل رماف لاق

 ةبايسنبال وهف يناثلا رعشلا امأو لبق ” فان ةيولع | هيقو يطسولاب ل ليفت ةسارعالا رهش ف مهارب |

 قحسانب دامح نع كدر سم 56 ع ) نرخ ( ليقدلا فتي قخ ند 0 هيف مهاربا الو هيف كشيرال

 تاقود.شرلا هتننغو 0 6 0 نوني نم ةنيدملا تذدخا ت :؟لاق 1

 نالدب يود كس ىلع 38 1 #2 ىت-اخ اقرب 5 نانا 38 .

 يناربعو يمرس اتممزأ تّحعشو #7 ا 001 ب سمار

 ٍناحشأ رس يدرو يدا وف ي صل د نسح 0 فلا يذلا لاعفلا لك

 ناناتفاب الهم خشلا ىلع 17 3” 5 .5ثلودن :ةلوصا رذحالب

 لاو ارضاح عماجح ن نأ ناكو ة 4قيسسم 1 2 ل هبال ناد ةاقام 0 4 ظل ىل سأو ب رطف

 00 ا[ هللأ قاخ 0 ناكو نيناك لا ع 0 ءاللقعلا ءانغ نيث :م وما رتعأاب عمسأ

©» 

 هس و :

 اهرحح ّق نعل اهملاك * اه تأ 1 58 كلا دقلو

 اا موه قسما لظلا يع نذح
 ع رقلا هحو ة هرم نب دع بت مث رايد اخو فأي أ ىمأو برشو بر طق

 تس ومص ظ
 قلحلاو ريتقلاا_مف مكحا #* ةغباس لكب اهف نودشمي
 50 صخشلأ نيح ةعرصو ان اودهش اذا ١ مهفاضنأ فرع

 ةيولع ىنغ 3 ا دام هلا كعب رشو هنس>:ءاف
© 

 تس وض

 ردم ةنرخاصل مح هرجأو * هتيدب اذيذل اولحىوولا تدحو ظ

 ادقرلا ساعتلا ذقو اذا نيد * ىضتقأو راهلا ىند ندحمي
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 ادمه الا نلصي دقو و دقق # أ ناضاوإو ىناوغلايذ

 تدشدقو ةيوصنم ىقراتسو بيشلا مذو درملا دم يف ينتأ أ راظب ضامي ل لاقو ديشرلا ب مف |

 هساحم نع هح ربو ةرد نيالا رضي هةيرخم أ نأ هرماف ًارورسس» اعد مث يب ضرعت كاكا

 : هل ند هيف ءانلأس مث ربش ةيولد اذجو ةسفنب عفت الو انموب ة هيه هب انعَنأ امو لمفن | !

 م: اهرك ذن مل يناغالا نم ربخلا اذه يفام ةبدن جمس

 تاكل اذه نم خلا عضوه يف أم ' ءاه> اها وهب ناكولاخا تاذب هيف ورعخملا 0 راح هارالو '

 ءانعدف 6 ةيراخا هذه 2 هلو ا راهغ يف اذاخدا نع ةلغتسم اءعاذب ةدرفنم اهمآلا

 عطش داع دا هلي وس هده 0 اذا نينغملا ءارعشلا را ند "الا نأ تطّرش دقو هريغلو هل 1

 نيسملا ىندح لاق ىلوصلا بحي ندم ( ينررخأ)هف لدتولافاضت ام رئاظتلاو كارا 0
 ص اوقلا ا 0 9 دا ل :اعو اع 1 2 امل لوش ىلصوملا قحسا تءويوس لاق م نإ 8

 الفيلا نادت هتبون نعو ةفياخلا ة 4هدّد نعءذدزب الا يفدعتف انايحا 5 دا: علا ناكو همزا و يبأ ىلع :

 هه 3

 2 رع * يببط هزلاو . لكم 1

 تريح #ءلا # بيرق نع 7 فوس ْ
 نبدهم ن 01- ىلودلا ) .ىفريخا) ا 2. تاو هلاق رعس رد 1 ناكف لفرلا نك ن1 هيف ينغو

 يف وهو هدوعل م .هاربا ىلا ل>دو ارامح 0 ديشرلا نأ هببأ نع ءقدحسا نب دامح نع يدوم

 سعاشلا لاق 5 يديساي هللا 9و انآ كاع مهارباب تنأ فنك هل لاقف ىلا ن١

 ميخعاو ىوادكل تاع و #3 هونرقا هنم له مقس :

 ينادح لاق سنوي نأ 0 0 هيلع م رعانلا ا يح كعب 0 جاردو هلل انا ديشر || لاَ

 يوحتالاىفادكلا مويلا كالذ ّق تامو ةئامو نا“ اه ونا 3 ىلدوملا ميهأ ريا تاك لاق هس نا را

 مهيلع ىلصي نا نوماملا سماف د.يشرلا ىلا كلذ عفرف ةراما ةميشهو ىعاشاا ف:حالا نب ساعلاو

 فاءالان ساي ءلأ اومدقو هورذا لاقف م .هار . كك قلوالا اذه : ند لاَقف هناي نيباوفصف جر

 يديساي لاقف يعازألا كلام نب هللا دنع نب مشل اه هنم اذ فرصناو غرف املف ماع 5 دقق

 هلوفا لاق ريضح نم ىلع ةمدقتلاب سابعلا تر 2 0

 ها اب يت ى حا ىهمل ن ا ا ولاقف سان م . ىبسو

 لا ينبحميأ يلا * مهل ريغن وكيل م مدح 3

 هي دي ةنأ ف 6 مقا ىغلأ لاذ ع تلق اهظفحمأ لاق مل 3

 دك ارلا مالظلا ينيذعو ينع * دقي رط دم لمفلا تار 1
 دئاق- هيذل آم يصح ىمعا * هلك كمت دن ف 1 .

 دحاه واخ وهو اعأ ع »* هدصن داقرلا درط نه تيدا
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 دلاتلاو هفيرط ءالسبلا تنأ * هرديداؤفلا عدصىذلا اذا
 دقاراب يهاس انا ىته ىلا) #* ةقر>ىنعزوفج 1

 يجي ناز يدي داياو ىلب تاقف ةمدقتلا ا ردكلا اذه لاق نءسلا نوعان لاقف
 ينامأ سعازلا اموصرب ىللاق لاق يبأ ىنثدح لاق قدعسا نب 4 00 لَ لاق تي نب ىلع نبا
 اد 500010 كا نمامو ىليع ناهي بجوتسا ام يل نيكو مكيلا 3 يتمدخو ىتح
 وا ةتاعحو تاعفف ةعاج ىلا لاف ينانأف مورب هيدعوو يلب تاقف ”يش يف ىنفلاخ الو

 هتقلح دقو هلا 00000 ادد هلآ ىلا تنك يذلا ساحل ىلا اني ضءا لاقو ةرهاظ اهسلف
 ةياغ حرخاو كك و تارثلا يف غرمتف ضرالا ىلا هسفنب ير سلخ ناب لع راض املف. هتيبطو

 سمو سيو اف ساخن قدحساوبأ ناك يتاا عضاوملا لبقيو ساجلايف روديو همز يف حوني لعجو
 أ الا نكساف 2 كلا تاعجو اهقشي هبا ىلا هدب برض مث ارطو كلذ نم ىغق تح

 هناس قرخ امنا اموضرب نأ لاش الثا ىلع عاب 0 كلام 5 لاقو اهسداف هبامأب أعد 9 نيح دعب

 ماقأ د1 لإ دك تدرإ اع تفتما دقف كلزم ىلا ان ٍضعأ لاق مث اهنم اريخ وه هيلع علخبل

 1 ةشئشا ل < ينثدح لاق ساو نإ لعمسا ) رك ) ةددحم ةعاج فرصناو همون يدنع

 برشي وهو يدهملا نب مهاربا ىلع تاخد ىسوملا مهاربا تامامل لاق ديزي نب مساقلا ينئدح
 لاطاحاف ىرطم هاربا كلذ يف اندفاف ةهعنشلاو ا هاربا نر " دف نينغي هيراوجو

 ةبايس نبال رعش يف ىنغي يدهملا نب مهاربا عفدنا هبحاص هلاقام لثم انم دحاو لك لاقو انمالك
 لسالا ينال تايبالا نا لابو مهاربا ير

 نايقلاورهازااتاشاشب * تاون دقف ىدوملاىلوت

 نامزلا ىلع ىبسوملاةانح * ىتتفتيشةشاشب ىاو

 ناندلا ةقتاع نهدعستو * يهالملاو ما زاادكشتس
 نارقلا ةيلاث هكس الو * ىلوت ذا ةيوفلا هيكستو

 لاق تاس هأ تارخا هك ع نء تام اذا وه ا يده قاع تاقو رضح نم ىببأف لاق
 هابأ ير هسفنل 1 يندشنأ لاق داح نأ لاق لاق ىلع نب ىد 000 () هنوع تماشلاك ناكو

 هتباور ىلع ةدايز امفو ى ريغ ل

 ربقلا بحاصاي هللا مال_س كيلع *# هريسقب تفقو امل هل لوقأ

 رطقلا ليس نم ثيخ 0 # ةرفح تيي>ح مهارب ري أ

 ريص الو ءازع نم ًادصن ىاقل * عدم لف كيلع يدحو ينزع دقل

 01 كاف ا راراضدك 06 # ةلل كول نم يب اةتنك دقو

 يري ق>سا هال داج يندشنأ لاق ةساوسو بقلملا ىلصوملا ل ا.ءمسأ نادمم ن دا ( يفر رح ( |

 يلصوملا مهاوبا هابأ
 ع و هبت 3 2 نحو * انيحم ال يذلا ربق'ا ىلع مالس
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 !وأراذاةوللافارشاوكتب
 5 ارطفرظلالهاهدكسو

 هنباح هلم الحدق يناصتلا لحم .*

# 

 هداونتلمو هك اون نوييعد# تفرلاو ه4 الا لإ
 د

27# 

 هتحاجو نام ؟وملا أ هأع

 هك اوس لول 0 ماك | 0 ني

 أ 0 هنال داح 0 يدشن و لاق :

 لعاَو نك اهنا ءوب 3 الواو 23 عجافري دف نءهللا 0 كَ اع

 لدانحو هن رت ىح نفك د كلاس يعتنأ له

 لبالب كيلعدح و نم 0 و *# ةبيصم ىنيصأ ١ 3 لالقأ

 لئام ىئيبع نيد لاح لك قع #* هصخش نأ هدقف ىئدنع نوهو

 ا لجرل ماشه نب ىلع نب مهار ١ يدنا لاق يندملا تو ا لوح لاق" لع ىحي (انربخأ ١)

 سول ها ربا يري

 بابحالا ةلحم يف ايوان # تاّرئاارفع تحن وول داتا

 بادسالاو ناوخالار ب و مللا ضرقناف يلدوللايونذا

 0 ايو #* هيلع رخل تاعمدلا تك

 رضملا ةعمد دوعلا محر نيلاخلا ةلا-تككو

 ١ كلذو يبأ 0 كن 5 ىلا تاخد لاق هسا 0 امدح لاق د م نا رى ) قرح |

 امففكف ىف مغ تعمد الاخ هنف ساحن ناك ىذلا هعذوم تيأرو تساح اماف هافو مول نم روش دعا

 ' ناكوربعتساف هيدي نيب ضرالاوهل>رو هدب تايقف هنم قاد هيلا ىناعدو د.شرلا ينو تربصتو

 تاق اماق تدنوذ مق 5

 نوزحلاة هضم نم تفاح ا نودلا ةناطا د
 نوره ىلا عزفم اذ ناك * ام اذا ءررباضملا ريضيال ْ

 قزر ىلا هقؤو ةفاضان نعأو هصتشت الا اش تيدا تل | 0 لاول ذك ىل لاقف

 مدلول معاربا قزر اولءحالاقف ىنينغيام هايإ يتمدخ ينف هدلو ىلاهب نينماومل ريمأ يضاياا 7 تاقف
 قا زو اول

 1-0 ةراتخملا هن املا نم« و | نم تسسس وص جو

 امم م يي يي ب ل يي يي _ ببسس سس _ى اد  مململسااا

 للط ندهو ةّدهد نه تديح #2 0 نك عزل يف دوس راداب

 لحال هس رنقال عاتب ا د ا لاصفلاب ذوعلا .عتمأال

 رويشلاوي | يعلم ءأ“ لف فانضالل اهدال ل أه رجلا لوش دئاع امدحاو تح دق ىلا ليلا داوحلا

 ( نم ا ل



 0100010 لوا ايليا اذا اي م خسروا منع كسمأ اذا ترجم لا رمض رثع نأ نع ةكسملا
 نبال رعشلا ةرصاض ىسهف اهءرج نه 5585 دق اهرئاظن ع نم 57 ام اهشن ىلع اهفوذخ ةدش

 قعدان ءرصنبلا يرحم ىف رتولا قالطاب لوا دق كار دلا قوز رمل راتلا ندحالا ىف ءانغااو ةءىه

 00 0000 11 لثا نم ان نا>دادفنا ةناننب ورعزك ذو. لساونب يحل هنالاقو

 العطا 10 ثلاثلاو لوالا يفىطولابلمر فيفخ ناحدلهيفو لاق ىكملا نبا هقفاوو ىناثلا منا

 نطو لوألا لشتلا رم ان هند دما ناو مهاربال يناثلا ليقتلا ناو سن وبل هنيعب نحالا اذه نا

 زرعنا ىلا بسد المر هيف ناو لرش في قخ يلذهلل هف ناو

 7 2 همسه نا ل ص ه5 جم

 هللأ دبع نب نحرلا دبع انمدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق اراد ىيرطا ( يرحل

 يل ةجاخ يف تر > لاق ةئيذأ نب ةورع نب 32 تاون ل :

 نمد ا "» قحسا !أي تحصف ةءىه نب يلع نب مهار ,أ لّرْنم ىلع تفقو ةلايشلاب تنك املف

 نملهتاقفلاقاش ١ هللاو عج تلاَقف قدحسا !أ يم اعا تاقف ىلإ ت> رق يك رظنا تامل دسم

 تكلل نأف ت 5 ع هتفداصام هللاوال تلاق دازلا ند وقم يلاف ىرق |

 لجحالا ةيرقالا عاتبا * الو لاصفلاب ذوءلا عتماال

 لثع ةيابع نب بويأ ن 0 0 نع دام نع يي نب نسسملا ( ينربخأ ) اها انفأ هللآاو كاذب تن

 يعأو تنأ يأ لاقو هللا اهمذف هوشة ةمره نإ معار ا تا لاق هيف دازو ءاوس 0

 د اند هلاك الم ا يرطا (يقرخأ )كل ةعرزالاو رادلا اةح ينبإ هللآ و تن

 ةنيذأ نبا ةنيفس يف ةمره نبأ مم 3 ل علف سم ىنبدح لاق نوم.م نب لفوت ينثدح لاق راكب

 تاقف مق سم ل لاق اهضع عسل ا 0-1 مم عيل مف هرواشي مغ نم ةعيطش هل عار هءاخ

 كل وق" كنع نزع نبأ قحسا انأإ

 لبا الو ىر ةلآ كودل الأ اط ةايحلا يف دم يح ل

 اني اهف كلوقو

 لجالا ةبيرقالا عاتبا * الو لاصفلاب ذوعلا عتم ءأال
 1 هعم:امو يعارلا فقو تح هلاهانتاف هل وهف 5 00 2 م هللا كازذأ كلام 0

 نع آ 0002 1, لع ىندح لا رابع نب فا ديع نب دحأ ريخا اذهب ( انثدحو ) "ي

 لئاقلا ت تلا هل لاقت ل م ل

 ٍلبإ الو ىرقلا كردل الا #* اط تا احلا يف 1 يمحاغال

 | حاصفهظفحاف بذاكلا كناو كسفنب هوركملا معلا هذه نع عفدت كبسحال ين هللا وف لاق 0 لاَ

 021( يريح ) ءالخلا ل 0و ًاغيمح سانلا اممتناف هل وهف ا يد

 اد د نب رفز ىنثدح لاق نوعم نب ا ا ل م حا لاق راكب نب ريبزلا انثدد لاق ءاللعلا 0
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 ةنيف

 ظ دامح انثدح لاق عكو تا نناد ( نرخ ) ةمره نبا هلاق رش لوأ ١ ةدصقلا هذه نأ ي روفلا | ! |

 | نب دمحم نب رفمتخ ىفدحت لاق يدزالا د.اولا نب هللا دبع انثدح يبأ ىلع تر لاق قحمأ نبا

 ةمره نأ لوو ديم عمس لاق نسما نب ىلع نب ديز

 لحالا 2 مرؤالا عاتب ا # الو ل.صقلاب ذوعلا عتم ا

 عكو 0 نء اهحيذيف ىضالل ةاعئلا يردن ناكافا ةثييلا نبا قدص لاق

 000 ثعلف همن نأ انببحأف موف انأ شيرق نءموق عمتجا لاق هربأ نعدامح انثدح

 اناعدف كرعش انعمسائاقف مك ءاحام لاقف ان ملا جرخ هي هيلا 7 الق هدنع مقنل هاني 1 0 اداز ١

 مث ه42> 0 ًانط دع 9

 7 9 كر يل و يووم 0 3

 ١ لوم كاس '
 ينالك لع هدف تع * حياتسم قراطروت اذاو

 بانذالا رشارش هن رضي # هئقافهلدعت_س نيوعو :

 لوقت كانعمسو 2

 لج وأ بيؤشلا لمت # اهرسم تاو قا
 لجالا ةبيرقالا عاتبا * الو لاصفلإب ذوعلا 0

 00 500 الوقع فيش ةناصع نعرالا هو عا 17 مث اليوط انيلا رظنف لاق

 ارعشلل لوَش ىلاعت هللا مهم امأ لاقت مالكلا اذه مهين ىناىار كانا ىعداي هللا ودعاب هل نقف

 ظ 1 لوقاام لذا 1 يم نوير كفا ةأينأ هلل 0 نولعفي الامنولوق, مه هن

 ,(انيخأ ) ةّمدملا ىلا افرتطلا يحال ةاك ا 0 اتأف ام هانت تاو 0
 ا يبءصالا حا نا ديع نع فاك عيدجت لاق 3 0

 ءاذدعلا فانا لغ 45 0 نيكمو ىناثكلا ليفطو ةمره ناو ةيؤرو ةدايم نباو 0

 هلو ةم ره نإ مهمدقتو / :

 | ىلحالا ةيبرقالا عاتبا * الو 0 وعلا ماا ظ
 7-2 نك اما لوشرم اريك ناكو 4 22 تريلا ادم ردع 0 ناكو نمخرلا ديع لاق .

 اهدهع ب و الا لودفلا ن عم رخورام لوي َّ 5 ناكلَو دا 4 ماح اذه لاق و هللاو لاق

 ا تاق لاق هةر نع دامح نع عكوو يح ب نب نيملاو هرم نب دعم (رخأ 1 ىتا | ١

 لوق, يذلا: لاق كنعأال اندنع يتقيط نم ا ءشأ نم ةصفخ نإ |
 لحالا هب رفالا 0 0 لاصفلا ذووءلا عتماال : »7

 ةمىيه نبأ لاق امل لاق ةفاذح ناو عند 0 انادح لاق ىلع ن ؛ ىح ) انريخا ) 3

 لد الا ةسرو الا عاتبا * الو لاصفلاب ذوعلا عتماال

 هيجل نيئح ك1 وم جس وكلا نبا لاق



):0 

 لمح الو ةردح نع عدي # الوحار ةاادرانلا تراك

 للف نوباصلع اللعان د رق نب هك معالم ةدر 8 م

 ع وكلا نبال اوبهوف ن اعذالو نيتح لان ن ل طوب م دب توا + نع ةمره نبا لاق لاق

 ا ندوعأل اهام داع 5 هللاو سو وكلا نا لاقذ 1 4م ض نا هب ا هوظارو مه رد ا

 1 لاق تايزلا كلملا د ع نب دمحم نب نوره ىنثدح لاق فانا ىلع نإ نس لأ ير

 نحو عماج نبا هانغف عماحنب| انعمو انا مياو دين رادع انقاكاق نبأ نع قراخ نب نوره

 ةقرلاب ل

 كال 31 تاق ع اناس الا كتارفاقوش جاه
 ابارغلا تعمسذا تماصتق * مهنمنيلا,بارغلاحاص نيح
 ابابقلا 0 َىَح ايا ام »* ك.شو قارفلا هلا انماعول

 ا .ز) حاف ام + ساونتلقتسانيحانملعوأ
 يطسولاب لوأ ليقث ضيا هيف هلو قحسا نع يطسولا يرحم يف رئولا قالطاب لمر عماج نبال ءانغلا
 ديشرلا ةيييحتساف لاق نين 5 ناو حن نال هيف نا حياف ن ِء ريناد َت 1 ورم نع

 نمأو لعل ىلع لبقأ 2 هريغ دكار مد الاطر ا هيلع برشو 1 درا ةداقسماو هاو

 را رع هع ل ره مرت 0 مهأرب | ىل لاق انفرصنا اماف رانيد فالا ةسمك عماج نال

 ىدجلاو ساحو لخدف ىزيلهد ىف هتيقاتف هنافاوع مالغلا ينءا اع َّقَح ىنايث رع ق 1 ىلا

 ىلع عماج نبا انكرت يتءو كيلع يجيبقو كل ينسحو ىنم هل د تأ قراعإ ىألق 2 نيب

 دوجأو هنم ةعنص ندحأ هانغ ىذلا هتوص ةَق 000012 تدق ىلع | باع ىر اما

 3 4 يلع هتيلغو هس راطأ اذاَو كنتوص ىلع نءطم 3 هنوصل لدحرلا ازوه دنع ىف اغب اعاو خو

 جرخي 0000 للا لكدت نييدؤلا ريمأ حبصتسو ردظلا ماقُّم يم كلذ مق ىممذخأتا
 هل ا الظر هيلع برشو هانغ ىذلا توصلا دريف عماج ناا ص و ان 0 وي |

 كِيلع لش هنآف ةعاسلا هايإ كملعا ام ينغتخ هتدر دري نأ نم رثك 71 طل كف دف اذا ةرالا

 هن ىلع ىتلأف ةعاطلاو عمسلا تاقف كيلع هلابقا نوك نادى دك نال( تلو كلسو ١

 توصلا داعتساف. ىلع ركب مث فرصناو ها قى>هددرو * لللم نه عزاب يذعس راداب *

 7 | عيجج ديشرلا لعف اناخد املف ديشرلا راد لا ف راب 0 رام هيضر قح هنددر
6 27 

 8 لطرب اعدو توصلا 3 هاح نبا ا 7 4 0 00 مأرب 1 ناكو انش 2 مهأر | هفصو ام

 مهاربا تود تدئغف تعفدنا 0 نع عد 1 هبوص عماج ناقوساو 0 كسا اكو هبارعشف

 تاق توصلا 1 1 لاو تننحا لاو ترشف هيف ومس سا ي>تعاب وهو هب هنلا ىغصل ار م

 00 10 هدعاق توصلادمسل لعد>و هريرس مأدق 5 يبدحم لزب رف م مك

 : يف هسدنف ءانغلاب ءا يجب لوشو بغشي عماج نبا لعجو اهلثمب ىل مأو ةينس ةرئاجي م ها ربل سحاق |

 1 اعدازو كمن داقتنا هللاو دقفكنع اذ عد لوشن د.ثرلاو وههتغيلف ا: 0 دصلا هاتسأ |
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 هد ةرادخملا ةئاملا نم تسل وص تع

 الخ رصف نشأ لحو # الياق الا كبابش ىلوت

31 
| | 

 الب دب هن مبيشلاجبص فانا 00 ايصلا قار َ 0 يفك

 ور 0 قدحسأ نع اهار# ُِق يلعس ولا ليش ينان راتولا 0 قحسال ءانغلاو رعشأا

 «« مهاربا نبا قحسا رابخأ

 مدهون اوهص 0 رئكف هب عل علو ديِشرلا ناكو دع أ 0 ها ايس فاطر ةدسسأ ىم دق

 هلو بدلا 0 ملعلا نسا قحسدا هيلع اهنقوا دك

 أو فصوب مق هياع لدي نأ د ولا نيالا ل ام يف هتلريمو رعملا ىف هده ةءاورلا نم

 يف هل ناك هناف هئسحل ن ناكام ىلعو هيلع باتل نات ناو رغصأ ناكف ءانغلا

 بحلاو ىتب نم قبسو هيف يضم نم ع قل هناق راع اذهىف هل نكي مو ءافكاو ءار ان“ هلاودأ 12

 مهملعمو كا ًاعيم هتعانص لعأ مامإ وهئاهراناو هليبس مهملع لهسو اهحنوأف هن رط اع سانا

 مهدشأو ءانغلل سانلاد 0 هنأ قر رافملاو قفاوملا هب دهشيو ماعلاو صاخلا هنم كلذ فا

 اكو 2 م در يب دار ا ل تددول وش نكره سل داعلا ىف ا 8

 ينيسنيالو ءانفلا نم ينعأو كلذ نو رك | قطأ ال عراقم ريشع غلا لضاوملا قحسا لاق

 هتراول ءانغلا نم مهدنع هب هش و نماكا + بلا ىلع قيسامالا والوقي نومأملا ناكو هيل اا قرت دب

 يور دقو ةاضمقلا ءالؤو نا ايد 1 0 7 تيعاو © 1 هناق ل

 0 . . ميكرو ع نا نام ا تكلف هلهأ او ثيدحلا

 ضاءانقلا هتها رك عما ناكو زاجحلاو قارعلا خويش نه مهديغو ذاع نإ حو رو ريرضلا ةيواعم

 هل 90 ا هنع ها نمو هناملغو هيراو> لع يع ا لك" نع هب الا مهدنأو هللا قاخ

 كاد ا رع هزيمو هشارطو ءانغلا سانجأ حم يذلا وهو مهريغ نع الضف هاا

 0 لعبا ل ناك انا سنا اذه ىلع 1 0 مدع 2 قاعت الو هلبق 5

 هرلا هباتك يف لوي هِدِمالت نم وهو ةنان نب هز< اذهو فرفْلا فيفخو فيفخلاو ليقثلا |

 ١ اه 2 يتلاىراافرءبالوا 0 :لاو ىطسولا ىلع عبباصألا ر 5 يف ديزبال مث يناثلا لهرلاو لوالا |

 ير 1 قالاطاب هذ أدق افاتصأ لوالا ليقتلا لمخف ىئانخالا 0 .قحسا

 ام اذه ليف مث رصنبلا ىرحم يف ةبايسلاب ناك اع مث اهارحم يف رصنيلاب هنم ناك اي هال مث رصنبلا

 يذلا ايا امهم لوالا فصلا نيفنص لوالا ليقثلا لعج مث ةيثرملا هذه ىلع يطسولاب هنم ناك

 محي ل سم بي ص ل سي يي يي يسبب يييييييببإبيبييُِِيي بباب زيي نم مدس ع ىذا 000 أ رجاو كيرالا 0 6 يناثلا فنصلاو 2 1

 يحن ميم اب 1 نيثغملا ن , ا ا دقو هنا كك هفئصل 0 نع و هدلعل 0 كلذ مم ظ



 ٠١هة(

 ةريشس 0 هلو زاجحلا ءانغ 4ع ا هنا رقت 00 ظذاتم 0 ةعامجلا م خشن اكو 0 1

 هيف عج ًاراتكفاأ ةنغ 0 لإ لا نارطضي 2 3 و ىلدوللا م .هارإ 00 5 4 8

 ا
 مظع طخ عباص لا ا يف هف انتأف همايأ را ىلا تدخلا 2 هنبا هيف ناو 0 ءانغلا

 هق 0 ا كرك اميز يف 4اكعا الءحو انا طم اك تال ند 0 2 ا المح ١

 ةنيص لع ههوسم اهرييصتو لاعلان ىلا جس حا ال جاهلا ث 5 ااوولو ل 0

 ىةمسل 0 هتيصقتساو هتاف اذه ف ها نم يناوذا :

 1 مودعل . نءو هلق نمو سديلقا لم 0 اوأألا هتءسرام لك ىلع ينأ قح هزيبعإ هح رختساو :

 رول و 0 1 اردنا ريغ نم روهدلا هيف اوذأ دق مف هنهذو كو مطل ىتفأوو ف م ١ وأب 0 ظ

 ل ا داما يي“ نب ىلع ينثد لح لاق ةمادق نإ 00 ا ا

 قحسا هلق هلك اذهو هريغ نعد

 رم ان هل لاقف يتريضح بىءصم نب نسحلا ن دق ا و ىلدوملا قحسا 0 نك نب

 تنك كهدم لع ةرشاعلا يهم ينل الة. ام ار وةدوملل اولنح اتا نأ ولأ تاو ا ْ

 درو اذا نآكو نامظع انناكو ك2 او ( كتم ةليوط ةعاب اهناو قحسا ىتف هنم جرخ

 اها ًامواك نوكأ اذه يف كارو نسا نا ل لاف امم ادعولو ركو ان روحا اذه :لتم هيلع ||

 هلباقو اي ناك هنال اضع ةطاخنو لحشل جر ناكتيرأ ده در نان كمل نيك |

 لحرلا اذه 0 00 انا يل لاقو هبيللا راصف ى نب ىلع لاق هنع ٍش نسحلال اب باوحلا نما

 لئاوألا ب 000 010 0 رع اكاو تحرش هلثم طخ نا ع :غابي مو تعيس اع قلاش |

 هسا 0 ان كلل جرح اذاق قيسسو ال نك مط نوجح رم محدنع ةجارتلا نا ينغاب دقو أ

 هي نارا اعاده تك ذ 0 ا عر نإ لف تامو 0 هتدعوف |[
 م 2 10 اع هعبطب جردعتسا هنأ هع رئوي 0 ا نماهناالا هنئاقتو ْ

 ققيسإ )وما يف ةعوض وملا ى ا نه هدعبام م ةسدنبلا يف لولا سد.اقأ 00 دعب الا هتف

 827 قع و ككل 0 قئاوف هتحرقب هطينتساو هيلا لو كلذ 0 َ (ش

 هنأ ز ردم راج نم ه كذا اع اذه دع نيبتمت هفىعالو هرلا.لذدم داو أ ا : هنم ||

 قحسأ م و هلواد> مها رخو 0 مهءامس هنوكو مع هزيكو مهلك اه اهأ ىلع هلضف هتعانص يف ْ

 ميهاربا اهيوهف فدلاب يننت تناك يتلا راشوذ اهنا موق ا كه اا يرلا لهأ ند داع

 00000 ضار دلولابو قسساو انيالإ + هاربا نه.لإت مل كلت ًاطخ اذهو اهجوزتو |

 2 ساغأ ىرهد ن 2 ترقب لاق قحسا ن 2 ينرب>أ لاق مجنملا ىلع نإ ى + ( 0 ْش

 5 ًأزج هيلعأر ةأك ةلارغ نا وأ كرفلا وأ: قايكلا ىلا ريصأ مث 000 ىلا موي. لك |[

 الو اهنم ذخ اف ةدهش تنب ةكناع ىفآمل ةنالث وأ نيفرط ينيراضيف الزاز ًاروصنم يف من نآرقلا |

 ةلعأف يبا 3 را 7 ا فيا ااا امدشانأف ةديبع اباو يعد لا ْىق 1 نيتوص واأ'

 ديشرلا نيئمئوملا أ للا تحرر ءاقعلا ناك اذاف هعن عدت اوددحأ امو تل نمو تءنصام |

 1 0 امامع ةلاسر ُق ك1 دقو انه 4ةدضوم 0 ل َوط اذه ُُق مالكل و رصتنلاو يلطسولا ا

, 

3 
١ 

3 
ٍ 

 ظ :

1 
 ا



)8١( 

 ينم د أ لاق هيبأ نع قحسا نب دامح انئدح لاق ىهزألا يبأ نب ديزم نب دس ع (انرخأ»

 0 ع (انريخأ) مغرد تلا ا زك أ دوملاب هب رض لثم تملعت ناىلاك را ا

 قدحسأ د ل هءاحف ةشئاع نبأ دنع تنك لاق ةءثيخ 1 كس د لاق يديزلا سايعلا

 تبرك دنا تامل لاا تدك 1 ينج ىلا دم انأإي انه لاقو هب بحرق ىلسوملا ميها را

 حا امدح لاف يبل دمع نب ديزي اندح لق فاقحلا لف نب نب. 0

 سانلا ةن لأ ىلع قرسام الول «- ا نع بئاغ قحساو 5 لاق .هناذتع نما 1 اح نه بييش

 00 عم اع اهتذو ةفعو فدو كك هلثه ف عاش ءاضقلا هتلول اا مهدت

 د -- لاق قارولا س امعلا نب لضفلا انثدح لاق ىلع نب ي< ( انربخأ ) هتفر ءمو هلقعو نوم 3

 ردع هنم مدس اع نب ناي 6 ل رص لوَشي ىلصوملا قدسا تووس لاق هبا نع ْئءث مرا 0 :

 هتتانع ضوم هفرعي نأ ا نب لضفلا 0 هيأ رف همأ م بعصو ىلع كاذ 0

 له 1 ا 00 لاَقف يف اسوا 0 2 د هيلا مدَقَدي ناو ناطلاو فذ الإ 0 م

 ع رممع  ةيسم- ىل صرف كلذ ف هلأ هب ينثدحلام هيلع ىل ضر غي تاقف لاق هتامحو رملا ||| 5

 مك لاق هب ينادح كح ب هللأ كزعأ هل د 0 ضرف اع قا ملا تاريخ ساحملك يف 8

 نورا ةسمح هذه لاق مث رخآ عش هدب دقعو من لاق 0 هنوراقا او 9 هدب دقعو || 0

 كسفن لع هيف كددشتو ثيدحلا يف كيصَق نم تي ااه يرق دسار يلا كعضو ًاثيدحا]

 ينادح لاق ياوصلا ي2 نب دمخ ( ينربخأ ) تداعب كتدحل يح تاكا ىلا رصف

 | تنج دو ىقصوملا قحسا انم.س الق يدن :كلا دم نإ نوعف كن نإ نيسحلا

 يل لاقف 1 ريرض ال>ر دئ.وب هيحاح تدحوف ثيدح 3 يعمو ريرضلا ةيواعم يأ ىلا .وب

 1 ةنام كل تلمح دقو تادح ةبام يعم تاقف ىنعفنل هتيحح 3 ينالو دق ةيواعم أ نا 0

 اكو تالا هل اقف اد وا 0 ا املف تادف 0 نك لذدف 3 اذا ١

 6 1 لقأ مث الف هلاث أو 0 3 اماف كدا تاكا ءافعض ن. اذه لثم كل تاعح ض

 تعا راند ةبام لاذ 0 يف م :>| هل تاقف هب هتيانئعو هفعض ا هللا ناسدالا يف 38

 || ىلع ىنثدح لاقملوصلا ي نب د 0 ) تفرصناو 2 هيلع تأ رقو مالغلا اهراضخا 8

 ا يبارعالا نبا هللا دبع أ تقو كاف اع ينابيشلا يب ء< نب دما ىنثدح لاق ىدسالا دمم نإ 1

 ١ سعادشم االاق 00 0 كا ا نا دبع أب نأ ىلا ل كا يئادملا لع 0 ١

 ا نمو هلا د فج 4 كح ىلا انحابشا لمحت :
 || يألتيلا# رك وب ا هاربا ني حبسا دع بأ لاق تا دع 0 نمو ه.لاقف 5
 ]| قييم ناك ه0 اقف يراخ الاتقان ناش نع ريا اذهب نرخ (دقو 0 ِ 3
 أ رداوتاب راتك نم ع نبارعالا نإ هلىدعأو 1 اا ةنسلك نارعالا نبا ىلع يرجي 1

 ْ 0 0 د دخن ا : عرج كد



 (ه؟)

 نأك يئانم يف تيأر لاق هيبأ ن . ءقخسا نب دام انمدح لاق 1 ا اتدخ لاق ىلع

 لوأف أمعاّباَف ي ةيفاهاقلاف ر ءش 43 هدب ذخأ غرف اماف هم ع اناو ه هرعش 8 سااح 0

 فو تاما ناك قكالدكاو دمع قب نب ري لاق رعشلا ينثرو هنأ هل هنرك ذ ع نه ضعب كلذ

 لاو ود دام انتدخ لاق دب نع نب دمحو يحب نب ىلع نب ع (ارخأد كد لأ ر أ

 فأأ ةنام نم ًاوحن دولاب هبرض تحاعت يتح ةصاخ ىلام نم الزلز اروصنم تيافعأ يبأ ىل لاق
 هةمهشو وشل فرب نأ 05 كو ىف تاكو لاق نا نمو ءافاخلا نم هل هتذخأ ام يوس مهرد

 سس يي سس سس سي إكسل

 هلم يول همالغ ناكل ىلق هافرعي مل توص ىلع همالغو وه ترض ول ى> هعمس ام لو ةدالاب

 لاق يديزيلاس اعلا نب دمحم ( ينريخا ) ةتيلا دح ا هب قاعتي ال اع يرشلا ن هه ءاح ةمهش اذاف

 قحسما نع ياواد نب زيز اندح لاق لع نب نسما ٍيفريخاو قحسأ نع ء لضفلا ي*< ىنثدح

 يت وشر كد اهتناف اط يناعدو ةقلو نارفس ابا ينكي ىل راح مو يبالكلا دايز وبا ىل لاق لاق

 ينآس مال تلقف تأ م يوب مرت

 كارا ع رتل م يئوق 0 ملوع س ل نايف 1 ناو

 هل ثتلقف كنأش لاق ع ذافأ تن اف 3 هتشرا اعنا ال لاقف اذه ريغ سدلا هل تاقف قحسا لاق

 كراح ةعلو نم ريخ دل 3 ةريثك توب ن* ريخ كتف

 مولا امو برقلا هب ترظّنا ام الق هب هللاَو تتح يغأو دا كلشحأ لاق مث كعضُ لاق

 باعغلا كاك واو 5-1 قارعلا 5 ام زارط نه كناو كب حامجو هراهس يف كلءجي نا ةفيلخلا

 مترو دودولارسست ةيقبهنمو هللا دمحم كيف نأ ىلعو ىدي ىنعو ينرع يدحاب كل هتعتبا ال ىرتشي

 لاق 1 هللا ل كا 0( نرخ ) 2 لإ و يباهلا ديزي طفل [نه دوسكا

 5 01 ل لاق لاق قح-أ ين ١ كيد لاق ةبش نب رمغ ينادح

 نالح يأ ل1 ا ا ال لاقذ كل أاهخبطنت راو نه ةقلف يف كل لح هل ينالكلا لاتقلا

 هارب الف ا رظني لعحف ةليالا كالت هنأ سمعا هلا تفز 0 ن2 ناس دانك رعد

 4 سل
 كرا 2 ماقلف ىل يناهف يم وف »* وع 0 نايفس نأ لَو لادق

 ٍِ ينثدح لاق ىنأ ينئدح لاق ىلع نب يب ( انربخأ ) هلبق يذلا ن 3 أم ىلع ر دا قاب ر 2

 ع تنعر لاق ل رفقأ م مو 0 د انأ ا هللاو تر أ لاف ىل ا رعش امهف ام 10 تدق لاو قدحسأ

 ٍ ديز, نب دم انس دح اللاو ع شفخالا ناماس نب نع نرعأ) فدا در كلف عر مل ةرفف

 لعتا> دل وشب مولا قدحسأ ع لاق مالسلا 4 هم دع نااعام || باد ضع 82- لاق درعملا

 تاقف اذه انينغم عمست 1 لاقف هلك ترض هرغو الاخعرا ةماقت دبقعو موب نومألا

 هل ح 000 - هفص وف مهأربأ ي | كلان م لاق ا ادع رك نإ 0 ريما 00 لق

 ةقرذ ىنتاسل قَد ىرخأ 3 0 دق 0 نا كشيغ تاطاو كر هللا ما 3 نينمّؤملا رحاب

 َّك وصلا اديه ذدر اديقعا تلقفكمزل اذا قا لوق نم كلذ كنمنمي الف ّىل لاقف 0 ملا

 ا ار[ لاههتيار نىك يدبلا ن مهاربال تاقف هيلع هبراض برضو هيف ظفحتو ًافن 1 هتينغ يذلا



 ( ة»)

 هتنغ يذلا 0 اذه ةقيرط ىايف هافوت أ نيح هل تاق دع لغد 0 الو 0 0

 نيزمؤملا 1 اف ليقثلا 66 :طا ُُق لاق تا تب رض هَ رط ا 2 تراضال ت تاقف 0 ولا ْق لاق ا 5

 ظ
 ؤ
 ظ
 ؤ

 هعاميأ 2 2 و وه س ءاو اح نه هب راض ترمصل و المر 4ع م ل توص قف لوقأ نإ تيسع 3 3

 نآلا هذ 9 مح نيئمؤملا ا قدص لاَقف ىدعل ىدهوملا نإ مهارب ا هر لاق ه ماع ترض ىذلا 00

 ائاو اذه ةفرعم تطبتتسا كنا مهونا لبق ان ياا ناب ءىش يام: هل تلقف يطال 35
 ا 2 3 :0

 ظ هل لاَقف ىلوقب ءادتقاو 2 اعاسا رمح نم ا 0 ناعلعأ) هلوقي 0 هم ا 1 4. ِظ 7

 9 يباين :"دح لاو نودم+> نا 00 هللا دع وبا يف ا - لاق هظحح رفعح ندا ( ينربخأ ) نيتص 31

 مزاخن 0 هع رط هلو ركذب 0 لوق نيل يبءصالا نا 0

 مزاخنباو م ىعي ص 0 #2 ىدن“ وىصأرا رح ألا تناكاذا ْ

 نود ن .٠ أ لاق امهاضشهو امر 00 كالد دعا ناكو 8 سيجا و اهتم تحولا ىدصألا لهدف لاق ١

 ا 0 9 5 7 017

 0 نأ نع د 1 هي ا رحل نب مزاخ قحسا ىلو# ىف بيسلا ناكو 7

 0 اك نأ ا م ةساز 1 1 هل تاق اذا ند اب عماج ن 0 هل لاَقق اطااذتؤ درا ةرضخ

 أ

 .( نرخأر دجلاد 1 ه لاقو هنم كلذ ليقف هيلا ىمعاو هالوتف زذ> نب مزاخ ىلا يغف

 2 تع ع ع 23 هةحاش آذآ ىدنع تناك قدسا لاق لاق يبأ ينأدح لاق 2 لع نبا يب

0 
 تلعق اد اقد قد ىنام اذا 00 ُْق 0 تاذ انا انف لود ال ةفالخ يف مصتمملا 0

 ثعف 1 اذ هل هك د 0 قدح انص تيهذ تاو نام ءوملا ا نأ وس راو ' اذه 5 نه و رظنا

 ظ ىلا رظنو 0 || دار تعليق تلخرو نحل انآ بانلا ىلا تيما لوسولا يل يده املف اهيف ىلا

 0 9 2 تاقق 0 1 قرد لاقو توص 0 ىنأ رس 8 تك 0 لاق ىدهحو ريغلا 28

 اهتيبشا ل بق قع اذاف ترص وفق لا ءارد نون فرع را كد هللا ءاش نأ نيم 20 8

 اذه نيم ىملا د 1 م مو رد 1 ادوعاي دا رو كك تننأ هنأف 3 ادوع 4 و تاق ميدقلاب

 هنأ تف ىع 3 ثوعمشسو 41 تن تلق كالذ تاق نا 4 كاَقف 4 كي 5 أمال ثدر#ح توصلا

 كلذ تلق كا م لاَقو ةراخ 4 .حاص ل ا ها ةدو_> ا الو ءاسنلا ة 006 .

 تقدخ لاق كيضأ 0 َُك 0 نوكل 3-0 1 دوت ا 5 00 زد>اوهعطاقم ا م ام ا

 100 لاق يرماظلا مهاربإا نب قدحسأ ىن 0 ) 0-53 يا ا تأ 35 تدعاس )بير 2 ءانعأا
0 

 ا

1 

 ص 6 21 عا ناكو يود ا ا نان ىذا ياو 1 ناك 0 قرا

 ةسالل 0 00-0 (| راصو كلذ 00 هو رغم نم عَ أ 9 لصولا قدسا هب 2 ل

 6 ُّق هابإ هتدنعف كانغ ل ط سو يف يمورلا ندللا ىل>دا كل ١ ىالاوف ىلا ثعبو ماقأف يالوم

 هياععقوبو هعطاقمو ةاررآ د ةهْو 4هسقن و 4همفتب لعجو قحسأ هي هنلا يغصأف هلق تام كا

 ( نم د الا 11



 اللا با

 3 كعل ا 0 كيلا مق كي نه نحللا يور ثتوص اذه لاف كالو لع لف َّ هدب

 3 ءانغىلا لقث دقو هيف ةلعلا الو هفرعبأل تير 08 هحاردتسا نم 2 ا 08 كار لود الك

 لاق ىمو# نب دم ينثدح لاق يمك (يرخا) هيلع تك مو هف ع يِتَح همخغأ تحرساو يل مع

 .ينادح

 لاق ليعمسأ نإ نودع هديح نع ىماعبلا رص نب دلع نب ىلع نع تبدل ا صضعإ يف ربخلا اذه

 طحالم ىلع الر قحسأ مدقق مهقدحو تل خضإا اوركذف قئاولا 31 اموب نوما رطظاس

 را 0 ]0 دلو دلو فيح اذه قئاولا هل لاقف مهميحج ىلع ةسايرلا كلذ يف ظحاللو

 1 تددحوو ريما ةيولع ىنا ه> لاو كالام نب هللا ع نب ديه ٠ نع ورم كب هللا ديع

 قحساهل لاقف ارضحاف اهبب رمأف اهبنفا عال فدك سحالا ناف اءهنحتماو امهنيب عمحا نينماوملا

 اه وانك تاوما ةنالاثث يم لعفا نجا لاق امه يشب أهم كا هقو رعم اا بارمغال نا

 نم قئاولا بحش ظحالم معرخبو لزاز مدقتف هيلع ارضضف * بيلا ةيبظ ىباق قاع #*

 ال مو سانلا ىلع كلبحي نين. *وملا ريمأأي هلاب اف ظحالم هل لاقف دحاو ساحب ف ءافدا .انع ةفدك
 تافتث ند ل 2 ياهز ىادحأ نك هنآ نينماولا دي لاشي وع تن ريفل

 هناهو كدوع 1 طالما لاق 7 ةقيطلا هذه نم حا ام قاستيال ة يمد ْنا.ىنلعو

 3 يودع 5 ان وبف تنعتم طم ضي راثوالا طاخم اذه نينهاوملا ا لاَهُف طظحاللم كلذ لعفف

 ينغف تيس تاو يأ ء طظدحالاءأاب لاق 5 ينغف هعقاوم فرع يح ةعاس 1 داوعلا كب >أ

 دحاو عضوم ىف «نلع - نعادح رخ ملف ةيوستلا دسافلاد وعلا كلذب قحسا هيلعبرضو انود ظحالم

 تار هللاوأل قلاولا هل لاَقذ ىيناسرلا ىلع ردعو دعمت هديو ةدحاو ةرق' نع هافوتسأ

 0 لال و انهي *وملا ا تاهمه لاو ىراو ا قلعاذد 0 ل هب تءعمسالو 54

 نعله مدح ناحاف يربك يدب نبب اموي برض ذياهفلا نا ينغلب امأ نط حاصي الو

 عج رف ٠ الو نم شوشف هدوع ىلا هفلاخ م هنأش ضعبل ماق ىح هيقرتو هتءلص 1 ءأ قاد

 ىلا دسافلا دوءلا كلذب .برضن لزب م ناديعلا اهسلاحم ىف حاصتال هلوالاو يرديال وهو برمضف

 ناهزو هزو هز لاق 3 هيفام ف رع دوعلا ن -عتماف ةصقلا» كالملا 0 هل>ر ىلع ماق مْ عرف نا

 تدحلا اذه ورا تاطاوت املف ةيطاخم ا هذه هيطاخ نم ام لصي ناك ىلا ةلصااب هلصوو هز

 ةرشععض» هطينتسا تاز ا :م اذهىلعىوقأ د ةبذيال تاقو هيلع اهتضرو يسفن

 عضاوملاو يه ف هتوف 3 الا تاقدطلانه ةقبط ىلع ع ذوه ضرالا يف قد مل يتح 1

 كلذ فرعأ م هرغ أش 12 ايدى كم افلم ىلا !ءاعأ نم 0 سم < ىلا |

 هذه نئوعل تم نّئلو تقدص قثاولا هل لاق ىراوهلا هب ينغت ال ءي * اذهو نب ءابرلا عضا وم يف

 ١ء رح فلا 0 دل رو كعم ةعانصلا

 دس سال - اة جموس للهو
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 ما( توصلا اذه .ةبنذ لنج

 كب ع
 ىبيدعتب ىرىسعا دقو اللهح »*# تيسلا هبط ىأف قاع

 بطلاب ندعفش, داك تن ام تم نيد اهاع 6 7

 بيجاما ١ :تاذ رك و اهلا نوع ا عدل

 بدلا هودع قو تأاق د” د انا 10 اك

 ىنادح لاق نوره 3 لع 0“ ( رصنملا رع ةبأم لا ليش ع مهاربال ءانغلاو رمل أ

 د هيرأو هد ولكن 0 ا قحسا ةيراح نمد ٍينتدح لاق ىدزيلا َْئىت و ب دم

 | كع نأ تذل هللاوال تااَقف ءامعإ ند وم كالاوم' نإ ع 00 1 * يأ 0 تاقف.ا متيقلو هد..ع نم ٌ

 كلذو ادحاو انوصالا طف هم 5 ا امو كلذب لان اك طق انوص هيراوحن 0 ةدحاو الوأأ

 اهلعف ادوع ىأو ف ماني ناك تعب ىلا لذ دو 3 5 ندم وهو 3 ءاخلا راد نم« فرصنا ةيلدأ 3

 وه اذ ا بالا تغلب 5 0 تدر ف مالغلا ينءاغ ند دب َك 8 مالغاي همدأ 1 لاقو هدب 2 ِ د

 قوسو هموخإ 8 رفختسا دقو هددربو توصلا اذ 00 وهو هدب قد دوعلاو هش ش ىلع قاتسما | 8

 وهو هل ماقتسا يتح م ظ 1

 ىك وكلاب ف رطلا طينو ده بهذي الا كلش ل 1
 برقي الو ودي الو © قبال حلا اذهو 5
 هنم غرف املف هنع هتذخأو هنم غرف تح هعمتدأ تققوق كسها هلا تاذف ىنانتملص ه0 ا 3

 ْ هيفا وت 5 ذملاقف اذ اااه تاقف' نمد أ مالغاي لاَقُف ىنيلط دق هنأ زك ذو هدب نم دوعلا مشوأ 1

 هترف وتس سي تح هتينفقدم ع لاق“ 0 تطغمر اخ قالو انو ا توصلاب تأدتبا د دام تلقف اقف 2

 كحالضاىلا جاجا ا ف كال ا 4. 0 هيف كيلع تنم دو لدحذو 7 دقو 3 لاق

 ءان هاو ومتعلاو رم :ءلا جزطا ن 3 توضلا اذه نأ « كديضذف كغ و ىلع كر 2 هللاو دقو هانا |

 257 ا 0000000000 كاق 00 دان يعول

 يو ع هاو تا اح وش ل ا

 ااذه 3 ا ني 7 دلو تاَقف 2 00 0 قو د هفاخ نولجحي

 دعافءرفااصقن ىلع هفقوأانأ يديساي تاقف نيتموملا ريمأ اي تلاو بذك لاف ءارس الإ 3
 هدرف .هددريلف يناثلا تدبلا يف هَقأ تاقف ةءاصالا ُق عمطو هماقاف لوالا تملا داماف 0 هوملا ريمااب

 مهأرب .اويقانا ةعانصو تعاند هذهنينم"وملا ا تاقف هب رقاف هتفرعف هتمسقو هلاز رأ نه صقفف

 ةدحاو ةلثسم اهم فرعيال ءانغلا قيرطىف داحتاو بأب نم ةلئسم نيثالث نع هلأسأ اانأو امف ينءاكي

 ام”دح لاق ىلع نب نسحلا ريا ادع 0-5 ) هافعاف همالك نم نيئم'وملا ريمأ ىنيفعإ 1 لاق
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 مصتمملا ىدب نيب تناك ةصقلانا ر "ذا ىو 1 اماوحم ر ؟ لف قحسا نع يا 80- ب دبا 0 :

 قراخم هب 05 كاد رش مل ناف اهف 0 8 ىلع هذا ةلئسم نيثالث نع 2 57 لاَ مف هداف

 مآ نيئماوملا ريمااي تاق جتخبلا يدنع لدعب هاف هماللك نم نيئم'وملا ريمأ ىنيفعل 1 لاذ ةيولعو

 ظف ماقو هافيطغو كحضف بره هنءو هب يمالك كلذ لعف هللاو دق لاق حب لاق جتتلا لمي ١

 هةرضعأ ىلإ سعال هل تاققةئفملا ىلا هدب برضف هلضغادق كا ءصملا مهارب ا نب قحسا |

 هنرمضحب فم الا ماكينا 1 مدق.ال ناكو كاف هيذأ ريغ نم ءزهع هيد ب هع ماك 3 :؟ اف

 دما انثدح ل لع نا ىح ( ل )هل الالحاو ريمالل املظعت هفيس ىلا ردا نهولا هيف اع

 ٍلاقدمبأ نع قادعسأ نب دامح ان”دح لاق يب يل نب نيسحلا ينري>او ق>ألا نع يمشأ اطأ ميال نا

 هت 2 0 احا دق ةيزاح ور هساح ىفو ىدهملا نن ميهارب أ هكنعو نر يئاعد

 5 ىرسيلا ةيحانلا ع ند د تلات 86 اة | م نبرصا ناديعلا نوعم ها سِ 0 تاايتعو

 ًاطخ عمست له ميهاربال لاقف نينموملا ريمااي هللا ما تاقف ًاطخ عمستا قحسااي نومأملا لاقف
 عار داعاف رسللا فناخلا ينا هناو نينمأوملا ريما هللاو ىلب تاقف لا" وسلا ىلع داعاف ال لاقف

 نايا أب تاقف يع انا هذهيفام نينم*ءوملا ريمأاي هللاو ال لاق 6 7 ىرسلا ةحانلا ىلا ةحم

 م م عمست له ميهاربال تلقف نكسماف نهسماف نكس« نيعلا ىلع 3 وللا يراوطلا م

 ا و نكس ننمؤملا ريما تاقف أطخ انيهام لاق مث م

 قحسا رامتال ميهاربااي ميهاربال كلذ دنع لاق اتي رع نام وللا يملا من لاقف ًاطخلا ميهاربا

 ريمأاب تقدص لاقف هيرام ال ناريدخل اقا- نيرشعو ارثو نينا نيب ًأطخلا مهف الحر ناف اهدعب 1

 هيف لاقو ةيوستلا دساف ى ؛ه اهاك رانوالا يف ناكو هريخ ىف ىحي نب نيسكلا ( لاقو ) نينم* مءوملا

 ةظحح رفعح نبدا 0 ) ذئموب يفلان كفدمم اناا, كرد هلللاقو نو.“ أملا نينمءوم لا ريمآأ برطف ظ

 ىلدي زنق هنآ تايطالا طق قحسا ينانغام لوقي قثاولا تعمتس لاق نودمح نب دحا نثدح لاق ظ

 كا 0 ا تاماطالا عرش نبل ءاتغ وني هس 0 ف
 ل 0 2 0 ا اسج اذأ يف ىد 007 براطل 0 قو يدنع هم ف ارض <> نهد

 ا

 حين 0 ”ديح لاق ا راع ) 00 ١ ( 000 عشق هل نع ا قل ا ظاقتاا قالا

 نينفملا عم الةاورلاوبدالا وهلا لهأ عم هيلا هل وخد نوكين ان ومألا ىلصوملا قحسا لأس لاق مجنملا
 دع ىنثدش لاقهلنذاف ءاهقفا|عم لو دلا ىفهلنذ اين نيحدمب هلأس من كلذىلا هباج افءانغءانغلل هدار اذا
 جور>ون راق سواح ورظتنيمطةرح> يفاسواجح ةيولع وقراخمو وهناك هناريخشب نب ثرحلا نإ |

 ىىتح هيشاع قحسا دب ا 00 ةداوس هيلعو مك أ نب ىحي لخد در سانا ْ

 ىضاق لذدب اذه: نم 0 معمسأ موقاي لاقو 0 2 وا ناكك نوما يد نيب هعم ساد

 قدس اثق هدام كلذ ىلع تضم م * ةفيلطا يدب نيب اساجب ٍقح ن٠ دب ف 0 ةاضقلا

 00١ كشف لاق ةروصقللا يف همم ةالصلاو ةغملا موي داولا سيل يف هل ندب نأ نومأل
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 ا كو و مه ردا فا ةناع ةلتسلا هد كه ترشا دقو قحساإ اذ لكالو لاقو 0

 نورضح اع نونغنملا ناك لاق نود نب هللا ددنع الأ ادع لاق هظحح رفمح نب د 2 ْ

 هوعا لاق هل باحلاو برثال دوع الب ريض ناك هناف قحشاالإ ع ا 3 قثاولا س

 قئاولا ناكو ةيلطإ نا ىلا هيدي ني نه: لش عرفو ينغ اذاف 1 1 0 ينغل نأ 9 0

 عطق هحدق برش ن م قثاولا غ 2 رثو ين اذا ناكو هكا هو نأ ن. هل اعفر 0 رد

 هذ نم دوعلا مصل ع ءطق من همت تدب ضع! يف نوح نأ ألا اقر >> هك هم كعل و ءانعلأ

 نا ضراعو كاف 1 تقا قدسأ ه هك رع فا نع ىح ل ىلع نب يحن ( انربخأ )

 و 4 د يف هعزاو ءانغلا يف هلداحتو هر طا يدوملا 3 مهارب 5 ناكو ا ا ع 2

 5 لاق ساي نأ دل 'ليح ا حسا دس تءارامد

 أاناف ةانئملع اع كك انتمل قحسا هل لاَقف ةااك كير 0 كَ عل يده 0 6 5 ا نأ ىلصرلا

 ربك نوكي نامدع خر 000 انغلا :ءوالخ نأ 4 هناف هل لاق هنف 00 ىلا علما

 كرخلا يمس ناب ةنمادبنشا فودحلا بل نك 22 رك 0 0 ةلزنع ىلوالا

 تاغا نم اذه قحسا لاق يدادملا كسلا اذه مءانغ يمسي مهاربا ناف لاق مث ةيولع كحضف

 انل ينينيف سايقلا اذه ىلعو يدادملا لوطلاو ضرعلا ريثكلا يفاا بوثلا نومسي مهنال ةكاحلا

 لحد 2 ةخاملا ةخأ ف با. هك ٠ ند فيخسلا 55 د وهو يفأرم خا َُك رحلا ا يعسأ نأ

 ىرحامهي اع تفك الا كيلع يتاح ةبولعل لاق 3 © يهالملاةل مج ن ء اح م هك ايلا هل ُق ءانغلا

 8 دع تار ناد رفعح نا كَ اع نكلو مكيلا ىل“ ما ةناف تاعفال كحد هل لاَقذ

 طيغت عش ا 8 2 هربخأف مهارب | لارا مس رف د 1 د و نأ هلع مسقأو 0 هملكف

 قفص و كح كلذ يا 2 ءاح الك لم ُُ هريد 6 دكار نبأهءاح مث من 2 ا , قحسا م مشو

 لاقىلفوتلا كي يلع ينث دح لاق يب جاهلا 0 كح( فر ا مهاربا ظيغل ارورس

 ميهاربا نب قحسا ىلع لخد د عم اموي ىلزنم فا ينإ لاق فافخلا دشار نب دم ينربخا

 كتب يف ينعد لاق هللا ءاش ام لق تلق لاق ةحاح كيلا يب تءاح دق لاَتف هناكع تررسف يبصوملا

 ينينغيل نالغب ينذأو ينايتغي نأ اهسمو نييئغم نيمداخ اناكو ناماسو ايد يدنع كيءالغ 2

 يديسايل قمت احادقأ هعمب رشاف كناكع رسيس هنافىدوملا نها ىلا قاطناو كيلع يتاح اضيأ

 * ىنم تالهذ دقو امندلا نم تبهذ * كلوق نع ينربخا هل لف لس: لاق !ذاف:"ىث نع كلأسأ

 ويه د لوقا لاكن هننص 0 كانغ يف زوويال هنأ لت تنأو هيف كتمنص انساك رش
 طدلاءالك ىلع راصو مالكلابق امتددم ناو رعشلاو نحالا عطقنا اهدع ملو تبهذ تلق ناف وا 7

 تذس>حتسانافاهابا كتفلك دقو كيلا يتجاح وه لاقف 0 | 5 اناني

 راو ايلممدنعت.ساجو مهارب ا ثنا مْ ىلع هام ىلع كدض ول كلذ لسف لاق رعأتن و يندر 1



 1 7 ةعانصال اذه 0 ا ةسازلا 0 ا 00 اذه 0 نع دل

 نبش 6 هللاو يامر: + لاَقؤ كالدب 0 قدس ىلا تدر 2 لاق 0 .ءلاو بعللاو وول كعم ا

 كا ىلع هفيقوت نم هنع 0 هتغلب اع ع رف هموي ىدنع ماقأو تدءهذ لوقي يذلا وهو هفل ةقما ركاب

 أ هناف ا دسق م * قحسال اذ دك رن كارا قرا دهم نك ىنأ ىل لاق د# نب ىلع ( لاق ) هئطخ

 ةءاذر دشاو نب دم يف ناكو.ه 6 هنأ هعقوت نم هنع هفلأأو هيلع يدهملا نب مهاأرب ١ قباط

 1 قحسا هبف لاقؤ ثرداحالل لقنو

 . دشار نب افا را. الا البي 0 د هياذا فاالقذ ص2 نافع

 دحام قئالخلا دوم هب احا 27 هتاف يمشي أم ىلا يناعد

 دعانا إن الا ال شع الو * اهلهأب الإ تاذللا يثري او

 اهرهظب 0م ف هدأ م غلب ا هوحبف قحسا ءاحم مه ماو 3 ردخلا“ نم ةدعدخا 1 نإ 0

 ادع سموم ثدشنا اذا 0 تاككوأر روش تاساو

 3 دعا تلغم# لإ رنج وبا 0 دال لوطاو 0
 000 00 هل نوكي ىك سانا املع * هناعا دق نا ريغ 0 ١

 0 اهعأ ىر, ندا ه4 عيضاو 27 اموضر 3 ذأ اناهوش ذل ةعيض

 نإ ىلع يمح لاق 2 ) نريحأ ( هيلا > رفهخاصو 26 أو قدحسأب 00 دع داعف لاق

 هنأ ل 0 نب مهاربا 0 6 نإ دش نب روصنم يف ثا نأأق ي ىماشلا رمد نبدمح

 3و متالاثام ض رح ئذت نإ ا لآن

 )2١( ال اقر نيلوح 0 رش نع د يا تسٌلو نيلي

 يروذامو رصنيلا قو ُّق قاطم لقت يان ا هشدلو قدحسال ءانغلاو ريهز ن» 5-5 نوشنلا

 ٠ انيراوحفنلا انح رذ اوينادنءماقاو الوقت أن ءادسف لاق لش فيق> ناهد ريب ز كل فو يطسولاب

 هح راط ل ط لاق اذه كل ىأ ند مقحسا لاقف هئان ع نهم ىدجهملا نب ميهاربا 4و رط يذلا تاوصلا سمو

 اذطو هللا رع قدسا ينالا مو قدح أ لاو ىلاعت هللا ع ىدهب ال نإ: ميهأرب ءْ قحسا وأ

 2 0500 هددرف هانغف هينغي نا 3 هلاسفإ لاق هحرط 0 سلو هتعئص انا اذه 00

 دكر ةدلححا| ل ريل ةوءيص 2 3 0 0-12 يذلا كام 2 41 تقلا ةلا يذلا 00

 تالعح 9 6 00 ا 00 و ةعقرأا هتيتكف لاق كادف هللا ىناعح كدنعام 2 نا تحف

 يرهتشلا اهحرشو هناويد ُُق يو ةرووهشملا هب دمصق نم ريهزل نايل ناذهو 6



 8 (ةذ)

 لاق ىخاامل ةلطبسو ىف تح 2 رك ذلم ىلع وهو هل ثوصلا هللا هزعا دح وبال 00
 ءانغ يف بملاف بانا اذهايتدرا اذا هيلا تكا ىل لاق مث اديدشاضغبضفف ةعقرلا قحسا ارقف
 كيلاو نيم 345 فاذا عنصاف كلذ ن 0 | رعشلا اذه ىلا كتجاحامو سانلا ءانغ ىفال كفن |

 ابا اي هملعتال اع هل دسقمو كحلي سانلا ديف كراشم ريغ تعالو وول ايد يهشن م كتسديفاإ ٠

 ربا ناكو لاق هتردنح لوقو هف قرخت نال | ب امم توصلا اذه سيل هللا كدبأ قحسا |

 لاق قحسأ نا نود يدد ين دح د6 نب ىلع ( لاق ) امس و ءامدقلا ةعنص ردنحت هلا لوش

 اكلاكو اد ور لبأو حرس نبا نا مز نوف لوشام مهتعملا ةرض يدهملا نب مهاربال

 نسحو و مكي 5 انك نوزحميو ءانغلا ءافيتسا الو ةعئصلا ماع نوئسحي اونوكي ل ةشئاع ثاد

 م-ماع ت ترهب تناك دق هنأ ل تنأف لاق ق جأ لهاح هنأ 0 لاق ممم ةعيصلا ىلع راك 0 0

 مصتع ملا كددعضف لاق تيدا رسول[ 2و ا ع ماع تينت موس 0 اذ اودتع 1 ءايشأ

 مويأأ كلذ دعب ىربغ الو ا امو هءوب ةيقب هسفمب عقال م مو َ راعم ًاحاو مهاربإا ىقبو

 يعدي ناك ام ةنم ةعايمإ يهشلو هنو يق :طب ى> نيددقتملا ءامدق نم هحلصي ءانغب --

 مهار 1 ةيرادق قحسا رئغي ىح الك أ نيغملا لك ا ميهاربا ناك لوةيز ود ناكو لاق ًاعدق

 (قرخاز فا يث لكلذا مهتفا قحسأ ناكو ةيح راج و كح نا عدبالو هنافاكم باطيو

 روم 0 0 ل هون ت>رذخ لاق ه1 نع قا نب داح ينثدح لاق ةمادق نب رفعج

 ةمرلا هعم الجر دشني 0 تررفث ءاوهلا ميلا

 سس وص :
 حرطم نيث نيعلا فرطل واجهه د ا ٍِفا ياي يمحاعت ( ملا

 حاستو بن رصل .اناطملا ماما نواش م 1 ترحب نال

 (١)حضوتي | 7-0 0 دع ةرح ا كمر كل اهل اهل وملا 3 ٍّك

 ينادح يراسالا نا لاق هش رط ةصق تلا اذطو ضايبلا ةضاالخا ءاضيلا انه ءامدالاو ) ٠0

 نعال أسو هيد نيب يراخيتف ريتك اسمحي ريزولا تأ نبا بوبأ ربا ناك ل 0
 ن وطبلا ضيقا يم بوقعإ هل لاقف ءايظلا نم مدالا يف نولوقت ام مو لاقف 'ىثلا دعب 'ىثلا

 اهرك ذ اذاف ضايبلا صلاوءلا ضربلا ىهف ميك دالب يهو لامرلا يف اممم ناكام امأ هل تلف رفعج
 تاوكعا كللد 5-3 ل ا ىلع ا م - م عاش | مو 5 فدو م ىهف سدو نم نبا 3

 يضقب ,نم ءاح دق درو لاَقو ينارمعالا نا هللا دبع أ ند ساذإ كاذ 0 8 و هلق ينأو 0

 اأأي هلا ت تاقف باوقعل كا ١ نع قطن | ع امن كف ءابظلا ن نه مدالا ن 6 تو وبأ هلّكسو لذدف مك 3

 (نقرعأ اه وه لاقف 0 هد و قف لوقتام 00 عاش لاق هم لإ يذ 3 لوقتا» هللا دبع .
5 
 كوقت ب 7 برعلا ض لاقم ا قرطاف + ما لمرلا تافاوملا ند 0 مق لو يذلا وه تلقف ا 3

 تاءاضفملا حرش ند ه>آ تءاشام 3
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 حامأو أ كلاسعلا 1 ةبمو * ةلقمو اديحو افاطعأ سلاف

 < عطبأ 01 رح رسع لع هنوتم تحيع جاعلاو 0

 خورأ 000 نم حرام * يرأ م ىلع اينالا ت كا نع

 هذه يف قحسا نأ مههرد 00001 هك تلد نا وولالا < تيه ا هف تعصف ينبجحأف

 يلوم وشنب 0 لاق يرهاظاا دمت نب ىحن ( يي ) رصتلا يرحم يف قاطم 0 تانإلا

 ىلا انعفدف اموت ىقيفر ىرشاو ديشرلا نب دخأ 0 ىالوم ينارتشا لاق ا 3 دع ينأ

 هيلا عفدو ىلصوملا قحسا ىلا 6 ىلإ نيءالفلا نيذهب ردحا هلل لاقو ٍيناسارخ يمجعأ هللكو
 0 تار ياو اييط ةأواع ةضف نم ا ةثالثو هماحو هجرم اي روشو مهرد ا

 : نيران .ىدود زخ توذم ةس خو وك نثر توك ةلبخو رصف رب ن# طال و لامار

 000 0 لد نمالثلا ندهزأ قكسا فيع لوسرال لاثو ةقغلا مهرد فل

 | مفدأ انوص اءمملع الك هل لاقو جرد ىف هل اه :كو اهراتخا اناوصأ امهملنيو لضفتيل هيلا اهب هجو ||

 يروشلا هيلا مفداف ةياملا دعب نيالا نين ل اهيءلع ذاق تاوص ةبام اهب اءاعتي يح مهرد فلا هيلا

 و لكل مث جاردالا ن ٠ احرد توص لك هيلا عفداف نبأ 0 دعن ىلا 0 امهءاع اذا مث

 1 قحسا اننأق دادغ ىلا 0 زءدق كغم هب تءلام دفن َى 0 أ ع كاد لعل

 رس مث اديس 012 انا ىتح تاوسألا انيلع ىت ع مف 0 ليكولا ةعليو هنرضخ

 000 ريس قدعسا مدقو كلذدرسف هانذخأام عيج ءانينغو هيلا انلخدف يأر نم م

 ااه ل 117 وسلا نارا كنا لاقو قثاولا ىلا ان 2و دا ع ااعواو ا عدف االرم

 قئاولا لعاتتج د اماف هعم انيضمو ةساس ار ةء ,ءااعلاو رسل اا كل هاهو الو هيلع الن

 1 رافأب رض انيرضف اينغلاقف ةيسرافلاب ناينغي ناسا ر> نعي ايرتشا نامالغ ناذه ىديساب هللاق
 ا ىنغل اًنعفدناو عن اناو ةيب رعلاب ناينغت لبف ا لاقو قولا ب راعذ ايدماوف ءانغ اًسنغو

 قئاولل لاقت قحسا ماقف هنانغ ند ًاناوضأ انينَع ىقح 4ع فاقت نحو ائيلا رظنروهو قحسأ نع

 لجر 3 اهرتشا ناذه 30 ردا دما 0 هل لاف ل و 00007 ن“ هو يح ءاعل نم

 نا عادا 4 ا 3 0 1 577 00 هلع تا اا فدع 0 6 00 1 كدعضو

 نا قئاوال دحأ أ (لاقو ) ةتلح ىلع تى دق قدحسا هل لاق لعف ال هب :مءأام نام: ةرمشحا

 مم كلملا كل تاذ دق هل لاقف ا اهروضح ينعنم ل نك عايامم كع هال لاَقؤ مدخل امرا

 كب هللا دبع وبأ يف 1 لاق ةظحح 62 2 ( هبوب 1 ع 2 ةكرشلا ا ] قارتفا هرئؤت

 صعاب ف قولا لاق لاق هانغو قولا ىلع 0 لق ناكو ىروبنطلا الاف نا يي , لد لاق نود

 هتضراعم كب امي 0 او دغ ف حويبصلا ىلع ثم نع 1 ةليالا نينغملا ن“ 0 حربا اياشمعلا

 نع 8 ا ةضراعم قولا دنع هل ناك ام هللاو الف لاق تدب.اام كنايحوال هل لاق هناف قحسأ الإ
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 رح1لا ضعب يف انتبو اظيغ اعطقت دق ةيولعو اقراخم تيأرف لاق دم انأإ ري ناجح هل لو 3
 ءاج نا ثبلن مف هلو>دب لخدن ىتخ انفريف قحسا ءاج اذاف ة رجبطا باب ىلع ساجا يل لاقف |

 | اموتملع اذ تلح دف 0 لكم هيل 0 هداوسو هيز يف ه.ثاي داود يبأ نع أ عم قحدا

 ا ا ةاضقلا يضاق عم ف الا ىلا لخدي رك ان ءالؤهاب لاقو ةماقلا.ةيولد ىلع تماَقق

 نبا جرخ نا ثلن مو 9 أم غاب هلئاو كتف كغ اديه عد قراخم هل لاف طق تخذنأأ اذه ن

 عت جدلا ند 2 و اذاف يو ىدلا توصلا ىن نه دولا يتأو اليات 3 - نع ع 5 | نأ قئاولا ءسمأ اذاف هنم جرخمال ءامدنلا ف يف سلام قح.ا اذاف انلخدف انب اعدو ها 5

 نجلا نب لدم ) 7 ( ا الا كرهص كَ خجرو همس مو من غلب ثيح هب ل ىذلا توصلا 5 سس سس سلب
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 ل1 3
 نو" اسس 2
 ديشرلا ك2 1 5 9 لاق لاق داح ىنبدح لاق 4 5 وسو بقملا يبدو 0 مهارب 1 نسما نإ 7

 نك : قحاب ديشرأا يل لاقف ىدبملا نب مهاربا ميكو ا هؤامد» هدنعو اموب | 3

 تحس 3 نوشقنملا حارو 23 ىرذا تبهقسو ةماكع تب رش 3

 امم اذه 00 تاق تا الو قحسأاب تبدأ 0 ىل لاقذ يدها نب مهارب | ىلع لبقأف هتينغف 1 :

 |: يعانق كتاهجا ىلا” كئادتيإ دنم ف ءرطخم كنا كدجحأ ناف هنغذف تش ناو هف رعن الوهن 5

 0 يتأا هو يبأ ةءانصو ىتعانص هذه نينم ا تاقف ديدرلا لك تابقأ مث لالح

 بذلاو حاضيالا نم ادب دجن م م اع زا حل اج . انعزا اذاف كب طانن اتاطوأو كيا د

 قدحسااب كابو كقو ىلع ينل ا ا لّقأف 0 ماقف كياع مول الو ورغاآل لاف

 يسن خت اهل كلف هيما كلمأ ملام يناخ ينكيال ةلعافلا نباان تلقام لوقتو ىلع يدتأ |

 هتازلا مب" أب كال كوفأ ت 0 ًالولو ةفياخأا 00 ةفياا نإ تنأو كتب احا ىلع ردقأال انأو َ

 ىلا هعيمج فرصتي كمذ ىف ىلوك نكلو ةنازلا ناب كل لوقا نا 826 2 1 :

 نا'تءاعو تكس مث لاق اراطيب ناكو قدسا لاق ههذمو هتءانص ترك ذل كالولو ع الا ت

َ 3 

47 

0 
 انوه. 7

 تلق 3 كلذ تنفالتف هنو ريخعف يرجح امي رضع نم لا فوس يشرلا ناو 0 ْ

 كِحَأ ءالوأ رئاس يداعت م ىيداعتو كلذب ىنددهت لازن الف كيلا ريصت ةفالحلا نأ نش 2 0

 نأ 0 ايفشت ل 07-2 معو هع و ا ا ىلع هدلولو هل ادسح ظ

 ىلع مار>ف ذايعلا 0 كيلا تراص ناف اود كلتش ناو هدلوو دي #شرلا دي ن :,ع هللا اه> رخال

 5 سس سس مس مم سجس سس صم سمع
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 لوشامل نيف اة ماوأ أملا لاقث هيد دن ؛ ساجبأ ميه ا

 بنو ديشر ملا ج ح > املؤ لاق كلادن اه 07 مح عنصأف كَ ةابكلا نه يطا توملاو د دموي 5

 هنري الاءحبف ةصقلا نع اه 0 نيعحو وف لمس لح اقف روح ند لق 100-5 تاق 5

 تنذ هلام مج هأ ل لاقو هن ول عحرو هنع يرسف ةفاللخيلا 2 ا تاكل دب رثل هيهحوو

 0 يدا | 1 اف اذه نع 0 0 عجرا 2 لع 0 هبأ كافر 8 هو ل

 تا بدا اسس

 قار 0 ينل فار 0 كو هلو

 اج 207ج 727722202092088 102 202171227222775 927 2512 29677 2772515 2 2 10715:000521ط77009555515 17-5 105105507720005 اهدا نا ااا نانخ

 © نم 2 نانا 2 كر



 ل ل 3 سس سس سس سى يي يي هي إي يي هس يب -.لليي_إ إ إ إ---  بتبنيإبكب ب ا ببيبت(-سسلا

 جهر ١

 0 ىنأ 00 ا بولاب لمر هيفو 0 نع ليش ينان 0 ٍ

 1 روك اة ر كنع يف ٠ كيو دعت ال كلو تعد نأو فاماد ةأو كافر فرعأال

 ١ تلق كب هلتقأ تنكأ كولتقف كر ول كارتأ لهاجاب يخأ وهو هبرضأف هنم كا صتقا
 ّ 0 الا هغلب دق 0 ىف كشأ امو ينادقيا هغاب نكاو مالكا ا ينال هللا ودق نيئم'وملا ريم ا

 ا أ اكو مدخلا نك ةعابجل تا فرصناف مث لاقو رضحاافةعاسلا ميهارإإب قع لاقو مداخلا رورعسك 1

 0 ا هليجو هلو لخد الل هنا دغ نم ىنوريخاف ىرخي اب ىنوريخا اعيطم يلو الئام ىلاو ابحم ىل 06

 يف يأ ة هي و علصو يمداخ. ن آو يميد ناو يعدو يعي ردصو يهداحب فختسا هل لاقو

 ا ا تف 11 هلاثمأو اذه ىلع مدع هاه هاه يلرضحو يساحع تدع: 5و ىلع مدشو 0

 1 يدغ ىذلا قحسا غل ءامم غل كلنا مثوشي يتح هايأ ك>راطو هنا 11 نهو وهام كيردب امو

 تيثالف كيلع 5 ةماقا يلا كوعدبو هزدنال مف هئامخ كنأ نظن م6 هتعانص وهو هملعو هب

 || امن كلوخد ن :رمبدالا ءوسو لقعلا فعضو طوقسلا ىلع لدي ام اذه نعلا همتشل .مصتعأو كلذل

 د هماعت الام كئاعداو 00 5 هايا كراهظا مل م كفرشو كور ىلع كنذل ةياغو كهبشيي ال

 0 ةالام» ةلقو ةفرعم ةلقو 2 ءوس اذه نا كليو 0 الأ طرغملا لهجلا ىلا نانلا كنسي

 دك[ نأا يدبملا نه ىنأ الد لاو ةلوهزا ىدلو ميظعلا هللاو لاق مث حيبقلا درلاو بيذكلاو

 ءاتط راع (| د هلع لقد وأ هيعباد لع نم طقس راء رج درع اظدن واود
 املفتوع نام كو جر هن: جراف ن آلا م رعأ تنأو هل ضرعت الف هللاو هللاو هللاو هب كناتقال

 ! ةرص ىلاو ةرم هنلا رظن لعحو مهاربا نع تضرعاف هدنع مهارباو هيلا تلد كالذ دعب ناك

 1 كئجن ال اذه ناو هنع ذالا ىلاو هيلا كلل.موقحسدا يف كتم م يفا هل لاق مّ كحضنو

 '” 0 || فرعاو ةءرك او هلا ندحا نكلو ءوركع نوكيال اضرلاو ىضري نا دعب الا ديرت اك هتهج نم

 1 ىللاق مل م قاطنم ناساو ةطسنم دب هتيقاع هاوم ىف كيفلازح مل مب كالذ تاعف اذاف هلدو هربو هقح

 انأنب ديشرلا خلصأو ىلا ماقو هيلا تءقف 1 ليقف كالوم نباو كالوم ىلإ م ىلا مق

 كَ 2 2 ريحا ا 8 0 0 ة.ءسل 0-0

 7 000 ااق تاتدلا لاط دقو: *- تينااق تن: دادق لذاعا

 تيا ع 1 ولو #27 ىمام يفو تي 4 لذا

 توفو 1 نم هاقلأ ان ا 7-1 اا انلسع# تنبا

ا 1 ةبراح هيدي نيبو سلاح
 1 دو دولاب اتاك هروغ عاقو 

 كيلا 2 لل تدك لحال لاق ىلا ايلف
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 اماكتي نأ عيطسي ول نيبو * هثدهج ام يرطاتيمكلا ىكشت :
 برشو برطف هايا هتينفف رس نبا نحل تاه لاقف نينمؤملا ريمأي ىل تلقف نحالا اذه نا لاقفأ] ٠
 هتينفف نغ لاق مث الطر ىناقسو الطر ةيراخلا يتسو الطر ّ 1

 : تس وص :
 قرربىغادصاثيش * ام دع قوش جاه

 قوشيامدو ىوطا اذ * امم قريلاو انهوم

 لاق زر نبا نحل من تاقف رخآ انلط هيف تممس تنكدق لاقف ىل تاقف تودلا اذه نم لاقف |
 هتف نغ لاق مْ الطر يناقسو الطر ةيراخا قس م 2 الطر برشو برطف هتف هنأه 1

 لجان: يعرض تصحزادف تنك نآو 3 لا 2 ضعي الهه م طافأ 3

 لاق مث الطرةيراملا يقسو الطر برشو هتينفف حرس نبا لمر نغ ديرأ نحلل 0 سل ىللاقف | ٠

 ةران اهرايخاو اضاا كتي داخأو اروط نينةملاو نايقلا ثيداحاب هس تامحف ينثدحا]
0 

 ثالث ثردح هيدش عيبرلانب لففلا لحد ةاكلذ لواح 2 نيدحلاو ءامدقلا زاك م

 31 هن

 يا ا بلا بار ع مروج كو

 ك.ش ودعت له ي ءاعاب هل لاةف بدالاو فراعلاو ناسحالاو نسحب نوفدوو نبك ام راو>

 هللا كادفا اه ىو ع وخسال يفا نيئؤملا 0 هللاو هل لاو نوع ةواس ند كل لهو نع

 لوش نوفو لاذ تاَد ثدحو ءامضو راس نهو هيأق لع نياغف هيلا نع هحوف ماق 5

 ثذخو ءايضو رحس نه # ثنو ءايضو ارحسنا

 ثلثلا اهابرتو يبلق ىنا: * اطبنذالو رحس 2
 ظ ةشئاع نب دمح نب هللا دع تنال قحسا نع نوره نب نوم.م ىنثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) |

 ظ طشساف ناعألا دع ا ءاملا دئاز رصخلا نا ىل لاقف ترص> هيلا تاخد املف ةرمدبلاب ا

 ظ كباطخم ىيررس دقل هللاو تلقف باد الاانتب تيرقدقل باحالا انس تددعاب لف 0-١

 ظ لوقي ثيحيعاطقلا رد هللو كباوج نع ازجع كرب 2
 ظ لعتنيو ىف نم ريخ مهوالا #2 ادبأ مهاقلت نلف شي رئامأ

 ىلدوملا قحسا ىلا ماشه نب دمحا هحولاق نافه 2 0 ميطا ْن حاصنب ىلع ( لرد (

 ١ بتكو بطر نارفعزب
 برطلاو وهللا لوطي تمن ممااو * * انكش ىطرلا ناردع 1 ىلع برشا

 بدالاو ماحرالاو دولا ةم 00 ةيجحاو سائلا نيب ساكلاة 0

 قحسا هيلا 0 لاق

 تدالاب .نافوذيشم كاإو فأ * هب #©مااتح ردن د د
 تييتلا وم ىل واف رك م ككاو د اير ل انهم ضردق ا

 لضفلا دارا أمل لاق هسا نع قحسا 0 داه ند ىدهوم 0 رع ىنبدح لاق ىلوصلا ) م (

 ب

5 



 يك 1 و ا د 0
 عع عقب كرش ا كلو 10 3
 7 جفرو ا خل از حر ا # و

7 1 374 . 

| 2 )540 

 00 داقتفا 2 كدقذو * ةايْلا قارف لثم كقارف

 مرك نم
 0 ةعنصب نادملا نيذه تلح ول دمحم اأأي نى نافو راند لا 0 هيلا ينمضف لاق

 هتحرطو كلذ تاعفف كسفنس ى 0 دو نأ ىلا كانك تدهالا انعم نيحراخلا ن م حاصي نم

 توصلا ادب دك 1 كلذ ا 2 لا هحمو ىلع درب كار ل ةياتك ناكف نينفلا ضعي لغ

 ىنادح لاق 0 قو ) ل.رلا ةقيرط ن٠ وهو ىلوصلا لاق:

 ا 0 ا انوع كم كلح 0 ةقرلا ىلا ديشرلا مم انج رخ امل ىبمصالا ىل

 نتكد تاع كد جنح ا يع لاق اقؤدتم رقع ةساع تلق < 0 ل سا كل

 تاق 0

 كنف قرافا * افون مكلف مالسل لا كنلع

 ٠ لاق لاق قحسأ ن نع ةبش نب رم

 يناد> لاق ةيشنب رمع انثدح لاق سنوي نب ليعمسا ( انربخا ) بحفي لعش اهفاعضا

 وهو ارثثو امظن موقلا هانهف ءارعشلاو ءاسلللا ةل+ يف هيلا تا>د مصتعملا يلو امل لاق قحسا

 ْ ةيادصن افز اعطت ىلا رطب
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 هدد وص

 ريضنلابايشلا نصغىوذو #2 ريتقلا تم قرفملا حال

 1 لفوللا ناي تنأ * -تلاقو - ين. ءامنا تئزه
 0 م ع

 ريزم واح تقلا اذه عم * يفاف يش كاي عوزال

 ريقع وهو ثدللا لوصيو * زار>وه و فيسلالشدق

 رونو بول_ةلل ءايضو * ءاف نرش مآ سان ا

 ريرسلاو اهريثم كلو 2 انف ةئالاحلا 1 متأ

 ريس ماقا ام امقم ىه دلايد٠مكف كلملا لا زال

 ريسظن نيملاعلا يف هلام #* مامأ ريخ قحدا وباو

 ريزو هلأآلا قيفوت ريغ * يربيو شيري اهف هلام
 هدف ريدحال ةرغلا حضاو

 لالحو قس ىده هناز

 امو:حيرلا هدو>يراس ول

 تاذد مت ةعاملا ىلع اهب يناضف ةزئاج ىل سمافلاق

 رشنو دهاش ودني نيح

 ريسح حبلط ىهو تعز

 ١ ني ةقينقم مويعللا

 يل-بلا لوطا انيهرئماقأ * اوللب افع مسر ءامسال
 مَع َىَح نيديدحلا 7: د هفرص يف صهدلا هرواعت

 يدرلا ف رص ىلا ف رصيملو# هءاعور شخ لنيببا اذا

 هيف ىلوق هتدشنأف هنا
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 ىب صأب اعرذ قاض نمو * كياف ىضم صهد كاذف 1

 يك كا را يف كواكب # ةلغ ند تي .ةشإ لهو

 افلا تع يىطملا انثع »+ دطا 1 ديشرلا ني 2

 قرشا ته 0 دى 7 ع مشاه ن ه4 8 كاله ل

 ىفلا كاذ ناك اهدي #١ مدا : أ ل اذا

 اداب وص ضرالاىش 0 2 ا هللا شعل هب

 ىولام هد هد 95 هم ا د ةموث 1 لك ىولام اذا

 ىتاىدهو لالحلا رونو * لامجا ءادر هلالا ها 1

 51 ىعا ىرخذالا هيف تلا نرش نأ كفل الا كال اذه 0 ل لاقو راد صحف لاق

 00 ءاممأل * يفو | نط ا ا زه يف تعنصف و ينم ءامسأ تئزه يفو هيف ينك 3

 0 لأ لك صاف أهم هتينغو رَ> 5ك عل

 مد نيتوملا ندع هسا رع

 ريك يبصوملا ن أي 3 د تلاقو يي“ ا مه

 رك يلعس ولاب ال ليش ر ا نم ةيلاوتم ثايبأ ةعبرأ فالس 0

 00 انيصلا ها ام

 0 قحسا نإ 0 د يدب 0 امون تدنع لاَ ءالملا كك كك هللا

 سك ل نب اتا 0 تااقو ئم ءام تنزه

 قا ا تلق قئاولا ىدي نيب نم انح را اور اا قراخم ىلإ رظنف لاق

 920 يردنأك حيو ل لاَقف يانغ يف ّث ا ءأ قش لع 6 رظنلا كلذ ىلإ ت ران ع

 كلَ ىناح 0 قى 3 بوص ىعو قيص قار ٌُط 00 توصلا اذه هدع.ص لعءح قدع أ نأ تدنع

 ْ 8 فاح 0 هتح# نع هيقت م لام ناف يداولا ر الإ هع َنَعَو 0 فرح قيرطلا

 فِ هديكأ ىح ادع ىلا رص ريك لبا فرجه دنطت 0 تاجا ىلا لام ناو يوه

 قحسا نأ هو ريغ نم تن دح لاو دن زي نب ل 0 لأق شفخالا اذاماس نب 0 ) 5

 هيلا 00 مم د باب لعد ا 0 بتاهولا د ديعل 08 عمق 0 0 0 ل 006 ةليل تاب

 تلاقو ينم ءاهس ا تئزه * ل هيلع ىف نحالاهل ما ماقتسا َىَح هدنع قرأ ةليلتدمملا داعأف هجأف

 5358 د يدوملانب مها ا املا دمع نيب.ذيزي انتدحلات لعن نيس(

 ةيده كيلا يدهأس ّقأ هيلا 0-2 يقل نحو ةمالدلاب هل رعدو هريخ فرءّن قحسا هيلا

 مهاربا 2 #2 تااقو 6 0 1 ا 1ه * يف 1 هاو هماللغ ادب هيلا هحوف هس ددصفالل

 لاقو ىف يصا كاذبهل لاقف لعفاف ير اونا ىلع هةحرط ىف كل نذا ناك ناق ةيدحا انلف دق هل لاقو
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 اا لاح راسل راس جلاب

 ا 1 رك ذف ريذعلا اذه رعدأ نب 0 نو 5 دقو 8 وح ىلع يدب هاقلاو م ا

 0 يلدوملا مهار او ةفالخلاب مد" ءملا ةئام يف علا ا طم اذهو ةيدطا هذه هَ خلا

 را ينادح لاقيمأ يف ”د.> لاق ىلع نب 0 ) نرخ )توصل اذه هلا يدع كمدَف ديشرلا

 لاق قراخ ائيأ ت تاق كوصلا اذه ىنني امو ريزحشل 00 أ نا رم عقد لاق ءالمعأا ىنأ نا

 دحأي ينادح لاق 000-- ةناقهدلا 21 0 رفعح هاف م هل لاق يب 0 ) 00 ( د نب 37

 لأب 6 قدا ىلا بت 000 0 اق 0 ةصقأن ت 0 نأ الإ هع 0 ا

 رص انأوتلكأ دف لكلا ينورظ محا 8 | ل 220- اًنعامحا قف 50 هملخاو هيلا ريصا نأ |

 رطشقب همالغ ءاحو نسلحف قحسا ىفاو مل 3 ريصعلا تار -ىح ترم ان تاعو انك اذ ةعاسدعا مكيلا

 نك يف عيبرلا سب لضفلا يعل ةيولعناكو 4م هناقسأب با ل بحاص 0 ةيحاب هعضوف 10 مب

 وهو هن و هيلع ندطفلا ه> َريَقأ طال

 دك هاب صصقملا م ُّط هنادحاب # ينءط ىهدلا ي ي رميصس "وأ حمعلا ناو

 يلا كمانلاو ضملاب مهمركأو # مطار يدنت فايشالا كرثأ دقف

 كل 0 اناو تودلا اذه ءاذأ 2 نسحلا ا انأاي تن ًاطخأ 3 هل لاف يا || ليقثلا ند هنْطلو

 اكع كم عضولا تدرأام ي حاب هلل لاف ةيولع ىلع ل انقأ 5 هتمايق تماقو ل ةيولع نحف

 ثهر 7 ناق ىلإو يأ ىلا أامخلاو باوصلا بوسنم كيرلا“ كَ وهو كت تدر اعاو كل ها

 هكرتن الام الا كر الو كر اذهام هللاو ةيولع هللاقف تاحاز تح لل تلقاو كن 5 كلذ

 ا كفىعو ريمآلا كاعد امل تقولا اذه ء ى نيح كنع 2 كيريشع ءوس ن ا

 هع كلغش نأ 57 ناكل كدنع ها م هتمدخ وهن 17 1 ءعفرتلا ىلع كالحام حاب طصالا]

 م الا هتيلاحو 11 نع تحفر "6 يارا 32 8 ديب زيمر طو كعمو 4ع م 2 ةقع ءاخلا الا

 ةأهيشا لو توص ىلا 3 2 ا الا لعق ىلع دير ل ءانكألا لعش 5 ل ناحو يهشن

 لضفلاال ول هللاو امأ هن ذل هابإ كصيغتس ميل 4 ةييعتق 6 م هنأع اق رصح ند ع 0 هك دكا

 امو تاو تردانل موعابنا 3 سس ريمآلا هيلا كاعدأم 0 خل كاعد رفحد هر 0 نا

 لاق ا واع هنا بطاخ ا اباإ نا وحلا ع نع لضفلا كسمأف لاق ترددعا و تأ 0

 هنئع رخاتا ال يبا . وف هيف 7-5 يذلا تقولا خل هنع يرذ 0 نم 3 10 امأ قحسأ هل

 هيففلريفل الو كل نوكيأل ثيح ن 2 رش ةحاجا: هل ترك ذ الاون كس قلو نأ عطاق قئاعب آلا

 دم هلضف نم شيعأو هحنمتساو هعئانص ىلا قيما انأو هنع عفرتأ فيكف هنع يفر 1 لدم

 هيرو همعط ن اظرف ديلا ل ناف ىجبم ذيبنلا ىل 2 ا 4 ىلانأال برع اذهو ت 0-0 35

 ينعط 0 يف عفتابو يطاشن متيل هتاه اعاو ذ 0 3 صخنتو كارلا ىع 0 م ا م نا

 كمل كل أعين ينار هللاو ت8 كعوش تدرأ 6 او هرايتخا ع ا 5 يفاف هرأت دي ام ىلع
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 ند 0 خلو لعبا توصلا اذ م هللا ه: زعأ هل نداالو كم نما ا الو مويلا اد 5

 ا هدحجأ نأ نم روف هلي يتهزالمو ةكماربل م ترصقو هيف تأسخأ كلآ 0
 هب وقحتس ام لقأ هللاو كلذو ه 06 1 ها نان مهعيلص لع معركتنا ا يرحأوز ردا هش ْ 0

 2 دارخأ انيش ىف :. عمسا لاقف مه هحدم هظاف دقو لضفلا ىلع لبقأ مث ىنم 1
 6 ءادتبا يف تنك رقد الإو ردع كييدَحو ْ ىلق ينأ دنع الو يدنع مهنا ُّق ريكب | 4

 كةموصحلا ه«راوجو ىراودحو هناملغو ٍيناملغ نيب يرجي لازب ال ناكف دما لال

 هير, اراد: تزيح اتياف ةهجو ىف ركشلاو 20 مهوكشلف تاقبطلا هذه نيب يي رش

 لخدي نإ الواط ةلاآلا نم يبمام ضرأ رفةعساو أر اد تناكو يراوجو' يناملغو انأ اي تلقتلاو ٠ !١

 0 يتحىركف دازو عنصا ا كلذ يف تر ف يدع اذ نأ يناوخل 5 0

 نم ىدنعو ىلع ندا نأ تقو يف نمآ 1 حاب ايراحف رج لوزن نم ةنودح الا حبق ّ

 نم. ىدنعو رادلا ةرجأ باطيف تقو يف ه>وب وأ كراد بحاص لاقيف ىلاح م الو ةءمرحلا

 ارامح ىل. جرس نأ يمالغ تل اف دحلا زواح - لد اًقيض ىردص كلذب قاضف ه.ثّتحا

 يضفأف لست و ءاج ريتك رو حا 1 اهف جرضأ ءارححصلا ىلا يضمال ىدد
 ىئاوتق دلاخ ا باب ىلع ىب من يتح اهف كلسا يتأا قيرطلا را ركشسانأو ريسمملا يف ١

 ىرمأف بجاحلا جرخو ل ودام اولذدف ريزولا ىلا تاقف قيرطلا اذه نبأ اولاقو ىلإ هناملغ

 هب دضق ىف إ د: ا لعثو ءادرب هيلا تاحد نا نيف نيسان دق الح> تدقبو لوذدلا

 0 دعس 525 اهي رط د ا - او مكادلا تلق ناك ا ءوس ناك لاخلا كالت 7 ظ 1

 3 دقفتلاو دصقلاو ربلا» كل انستحا دمت اأ اب ىزلا اذه ام لاقو مي يار 1 تمعا 0

 اوان م ةصقلا هتريخاف تاه لاق كقدصأ ىنكلو ىديساب ةللاو ال.تلقف اقيرط اتلعح كنا

 اذه كءلق لخشت ال لاقف دازو هللاو يأ تاق كبلق لغش اذهفأ وكس 3 اذه لاقف 52

 0000 ا

 ترو ا اوم ارو هن حلو

 أءق قاوت اهضعل تنظءاقر 6 ل كو قرر ءاود كل 1 3 0 ب رش و تدرعشف ذينلا

 ىّضمو رالف يعمط دازف يشب هراسو عاقر || هيلا عفدف 3 ضع. اعد دق وه ذاق را ل

 5 اناو تق مانق 00 12 | مث 3 ةمتعلا ل ا 0 رظتنا اناو تر انسلَحَو كحال:

 0 اربع 2137 177172015342: 4571 1 م 6 0 : : ١
 2 سس ا سا ااا كاكا ةةة0ة0ة0ة0ةةة0ة 1002010

 تا ىلا تلق يضمت نيا ىلا يمالغ ىل لاق رادلا 0 ملف يرام ىلمدقو تورط 000
 | ىلع سلاج ىرتشللاو 0 هلك بردلا .عيباباو اهحاص ىلع دهشاو كراد تعب هللاو دق لاق 3

 1 ا هناحتساو هلاحمتسا يف سمالا تب أر ينال ناطاسال كلذ يرتشا ةلخآو ُكِذ رعيل كرظتاي كباب 3

 ا تان لع تلون اهلف لمعأ ام يرذأ ال انأو تئجحو يباسح يف. نكي مل اهأ كلذ نم تعفو 2 3

 ٍ 1 00 َ 31 د هللأ كدبأ لخدأ ىل لاقف ىلإ م اق دق ىحن هراس ىذلا ليكولب نأ اذا يراد ا

 52 2 بار وأو ىلا لد وتاحدو كاذب يش 0 هيف كيلا جاتحا سعأ يف كتبطاخم

 يف 0 نا عيقوتلاو اهقصاليو اهرواجي ام عيمجو هراد ام هل عا ةغرد فلا ةلام وحلا دمع ينال
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 ترتغأ رف _رفعج ىلا ثااثلا مح ةونلاو : يمشي لع او د < ادلا حالصا ىلع اهقفنيل ا

 اهةفني فلأ ةنام 8 هود هل نحو هك د مال عاتي مهرد ل ةلاع قحسما دمحم ىال

 عبارلاعيقولاوهلزمل ّث رفاه عاتب م هردفاأ تامل هل قاطأف ذ ديري ام ىلع اه نسوا انب ىلع

 هياعابةفنيةقش و هعاتني لزم مهرد لأ ةثاماث كاوذاو |نأ قحبأ دع يال تح أ 1

 لاملا تامح دق لك ولا لاقو هتقفن رئاس يف اهفرصي مهرد كلا ةناع تنأ هل رق هلدتس شرفو

 اذهو كل رارقالاو يمساب تاعايتبالا ب هك هذهو مهردا ا ك1 كوواح ىفالك تءرتشاو

 الو قلاو يف ةرفو يلزنم 3 نأ 38 ا هد هتض.ةف هضيقاف ه ف ك كوو كالا

 هرضح نم 20 عيبرلا نب لضفلا عكف ءالثوه ر كاع ءالأفأ نى ةوانقإ ىشارك اماذعا ام ساو

 نسحلا ينأ ىلع ل اك الو توصلا ن غ يتاح لضفلا لاق مث ءال*وه ركش ىلع مالت ا | واقو

 0 ان دامس تنأ لاقو ه 7-3 ليقف ماقف لاق مك هنا ةيولع نيبتف هانغو لعفا لاف هل ا نا

 م 0 11 د تار قدا هدرو دحا لك نم اناهجاو انيوقتب ىلوأو انذاتنا

 3 ١ هسبلا قاطأف را هل عا م هرد ل ةئاع قحسا دمحم ينال تع دق ىكيضفلا هنا ىلإ

 ّ 7-5 000000010 0 | دثو ءاكظ نب لع دنع تناك ةصقلا هذه نا ةنيعب نيا اذه قفا

 0 ىلد وما قحءأ ماشه نب ىلع اعد الاق يمشاطا هللا دمع 5 نوره نب نومي» ىنثدح لاق ةظحعح

 ٍ ىلع هل لاَمف ةيولعو قراخم هدنعو ارهظ .هافاو دغلا ناك امافهبا>اف رو ع حبطصي نا لانو

 باصاف ماعطب هل اعدف ادب هب مايقلا نم دا ل سما ينقاع لاق دمت ابأ اي ةعاسلا تنك نبأ ماشه نبا
 وهو نيسأي نبال هيف رءشلا انوص ةيولع ىنغتو مهدي ىلع أودعق م هم

 ©92 وم

 ريدق كاذ رييغلا ىلع ع و #37 ةلم يف َْه دولا تحلم يطإ

 رو.صل يوه وماين> كاي عا د واكل ل ا افش

 كليو تأطخا قحسا هل لاقف ور نع رتب لوا ليقث فيفخ ةحبحا يخأ ناماسل ءانغلا

 ينغو دوعلا لوا مث ماشه نب ىلع برشو الطر برشو دول ةيولت عضوف

 تس وص
 01 دوو ىرطوا#* فرغ ىلا ومكا دقاو
 "د1 ياخ ءديداو دع دق رع نياوخألا ةلوخ

 > ن2 نيني را اب كوع اجل
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 مث هدب ن 4 دوعلا 5 وف كيو تاز قحسدأ هل لاَقف 3-1 0 يلعسولاب 11 ليد 32 ديعل ا لأ

 أهيمشنإ نان وص تدع 0 ,'ط هندف - ملا 00 هلل زعأ ريمالا كاعد 4أ لاَقف قدا ىع لبقأ

 نيالا ىنغنالو للا رع ريمالا يدب ناد ىف ال كن تم زو أمهف ْى :المقن ىلع هلل زعأ ريمالا

 لالا ىلا د 0 ىنثل م هيلا عرسل تنكل ةكماربلا ضعل كاعد واو 0 يلو وأ 4م ..اخ ىدذدبيب

 ينكلو حا 0 هاردر رو ا كريغل هلم لوقأالو كم اكاد كورا هللاويا قحسالا |

 ماشه 6 ىلع ىلع نع َّ كفاح 2 6 كلذ هلا ناك ب داتلاو منوقتلا هكا كب 7
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 دلاخ نإ يحب ىلع تاخد 0 ىف ىردع مق ع ةكماربلا ن 9 كثدحأ 8 هللا ك زعأ هل لاقف

 راد ف 5 0-0 0 يع م طالذمتم تو اعاو هيلع لوخدلا تدرأ نك 1و اكو ّ

 0 ريذلا ر 5-5- 6 حاصل امت رصقت يدب اذاف ت رظنو هنع ةلقنلا تيحأَو كاذب ند تقضف أل

 هل عقو هناو قف صو رعأ هآر املق حب ٍطصم وهو دلاخ نب ىحي ىلا لخد هنا الو َّ

 ي- وه نم دحاو و ذل! نيسمحو ةياع لضفلاو رفعد ند دحاو ل عقد | 8 فلا ى 3

 20 م هللاو ىربأل اولاكو روح ن نمو ماش ه ن ىلع هيف لاقو ل1 كل ددحو

 تأ هل لاقو هس 5 ل 2 35 ولع م مف بئاحيعلاب أممف 5 نثو 1 ىنفت دوعلا ق كا 1 8

 را يمك 0 تهت كد ينغ مث ينغ كعوقت ن 9 امو انذات- 5 ناو نذاتسأ 3
 0 2-5 ةيلس ةزااجب م اهو نبىلع هءرماق فرصنا مماشه ن ىلع باش كا ةيش ينغب كَ و : 7

 3 نك لاق يس رلا سام ل نبهللا ديع 2 لاق دمي و نوع 0 لاو ىلوصلا

 همهسر اع لاو اممفام أ رقا لاف 3 ةعقر همداخمىى ا ع ا تل املق بءصم لإ نب مهارب |

 : هلوق اهف اذاف امتأرقف هلا ةزعأ .ريقألا
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 راطمال ضرالا حاعر ا موخولا ني 3 0-3 وهو يلد 5 ندحدلل حان ري

 رطو نم وول يفىلو كو 5 2 ه2 ندحدلا اذهل تلوح يفا

 نيبلا نيده ُِق 01 عل نأب قمل نم 0-5 0 كادذ تاعح مد نتبلا نيذه 00

 سأل ةعاطلاو عملا تأَقف 6-0 حم نأ أهدت 5 0 أذاف ةنالاق ىلع هنو هل 6 0

 0 فاك ول هللاو“ تاقف ىلصوملا قدحسا مم ١ لاَقف ىلا 3 0 أمومك 0 له هللا هزعا ربه 0

 هغأمم غلب الو كلذ ع ردقام هب راه لد هب ووأس ١ لب أمف قدسا لضم 0 ا أءيف ع نأ

 نكلو ىلا ءالؤه لوش مال لعل نم لوقي اذكهو هللاو ا لاقو ىتاتسا يقَح «كادعضق

 ةعنص اممف تعنصف تفرصناف ةدوعلا نم تئرب دقو لعفا تلقف .سما اك لاح لك ىلع امهيف عنصا |

 2 لاق كوم .ه ىنادح لاق هظحح (ىنتدح) نيداَر هلا ءانغ ةلزمع قحسا هع د1 هللاو تر

 تاقف كسرات بيشلا كف. دفا ق' ”أولا ّ لاق 1 ميدل 3 لاق لاق يلدوملا قحسأ

 أو مث تدلعو 0 يف اج أَ تلق مث تيكر ا

 اليد هنن رشا جدصأ نآو < 3 0 نري ظ
 ظ 0 افرط كنود نيضغاس_# دشملا تايناغلا يأ 1 : 3

 ,وط ماكي ريانشلا باو هامل ىتم افرع 3
 ١ همالكل نكيرف 3-2 رطشولو تاءفل تاك طل هللاو لاقو.نزحو قث' اولا يف 6

 0 ل اة لاك كل سح نأ 32 ( ينرب>أ ) هيدب نيب طاسلا ليش ل : الأ باوجح يدنع'

 يف هن د كوبأ عنص امل لاق ليع.سا نب نودمح ينثدح لاق ْ

 . يل



 "مادا حاورألا امن ريغو نإ مدقلا افع ىلا را ىف

 4ةوسر الا 4م ا امو هللاو يفوت هؤ نودهحمو ةنع لاو دحا نينغملا ىع معاد

 7 توصلا اده ةبسن 0-١
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 تس وص

 ميدلاو حاورألا اهتريغو * مدقلا افع يتلا رايدلاب فق
 محسنيعأ موقلانمتضاف * 'اهلئاسن اهب انفقو امل
 ع ةس هناف هم تافام * اوركذاذايذءشيءاركذ
 مرمصتمو ةرم 00 * هنراضغ تماد 0-0

 لولا الار ( ندد -راةناغأ 000 يا دوا ليغ حبال ءان ءااو 2

 ها ىلصوملا قدسا

 توصلا اذه تنسحتسادق د نا 0 أ هل لاقذ نال 0 ب سو نال دا هن داعاب ءىمأف

 0 ور“#و ةيولعو قراخم نينغملا ةعامج حاف :.عأ دّقؤ هودخ ١ لاق د اا 0 ا

 دق ةرمم ني_مح تددعف فت لاقف ءوذخأ يح مسياع هب هقان نأ مه هتعملا را مهربغو هنا

 عردخلا اذه ْق نحف نوره لاق هوذخأ اونوكي ملو را دق ع نونظي مهو مولع ا و هداعاب

 ا ا ا د ]1 بحي هل لاتث رحشت نا ثرحلا ندم انلع لخد ذإ

 تلبيس هللاو ىلا ايم نقف :ةرم ني تددع يناو توصاا يف قحسا عم ةحرابلا انثيدحي
 لاو هذخأ دق هنا ٠ ناخب وهو الا دحأ موقلا يف امو ةرم نيعبس ن نمراك أ انأ تددس ”دماودلا

 ىرداالف اذحأ مهعرسأ 57 ةدء ملا ىلع ا ىلع هللا مع تردقام مهوأ انأو مهن مع 1 كا

 دم ) 2 ( اش ناطيش || كلذ 0 ا 0 ردقبإ نمو 4س وعص ةدكل مأ هيف هداَوَر ةزكلا

 ءاوس هلثم 2 ندا ادع ةسنع نب فحم قئدح لاق 3 دام 0 لاق 0 نبا

 لاقذ نزولا اذه ىلع ركس دار كلا هيبأ نع دا يف ينادحو بوبأ وبأ لاق

 نعشلا اذه نم نسحأ ىف نزولا اذه ىلع هب كل ان هل تاق 0 ريغ ىلع ا

 اماح 7-55 كالو #*# اساع دص نأ نلف

 اءال تدك نأ تح را يذلا تخاب دق

 * نيقناد يدنع امّممبق تناكام للاوو راكد لأي ىل رحأو تدسحأ هللاو دق: ىل لاقو هنمحاف |
 نب يحن ( ينربخأ ) يطسولا يرحم يق ةباب سلا ليقت يان قحسال نيتلا ن ده ىف ءانغلاو رعشلا

 | ولا يع بضغ لاق قحسا ن كأ لا قبا ينثدح لاق ينيدملا بوبأ 1 د لي لأق 52-



 بلطف عيبرلا نب لضفلاب هيلع تلمحف رابنالاب ذئموي وهو ينافجو لاق ىلع كلذ دتشاف ينافج 5
 تدصتعا و رمجأ افحو ءأق تسل دقواظ رت كدا رف عجطضم وهو يناعدو عواحملا هعفشف هيلا

 يد.يفو تلخَد جاز زهالا ف اودخا املف رب رح نم ءارح ةقشب يلعسو تددشو ءارفص ةباصعب

 ينغتاانأو ناتفافص

 رامالا ةعتسص نم «* بسرطتودل عمسأ

 راوالا يف ريصطي * فريفخ حيام توص

 ةناملثب 9 نيا مه ناكو دمحم كاذب رسف رصنبلاب جزه قحسال ءانفلاو رعشلا

 نأ يبأ يردح لائم ىك دمحأ نب دمحم نعريخلا اذهب ةظحج (ينربخاو ) شر نا |

 ىل دمج ةيمتسل تنس 0 لاق هيف دازو ىب ه4“ هر ل 7-0 ريخلا اذهب هلدح قحسأ

 كتمامعن أك 0 ع :بمريغان ولينا لعق ماع تثل دقو اف «ٍ هيلعتاخديفأي رابنالاب
 قحسا نع لضفلا يمع ينثدح لاق يديزنلا سابعلا نإ دمحم ( اني رامالا لهأ متامع نه

 نإ ىلع نب ل قحسا نع لضفلا يمع ينئدح لاق شفخالا ناهلس ن لع قر
 لاي م تاق قحسا لاق ينأ يف ”دح لاق ىحب

 «© ' وص

 ليلغلا ىفتيو ىدصلا اهنم وري © ”ليتش كلا ةزاكل ىلإ لذع

 لبلقلا لحم نع ريكو < يدع رك كش تا ا

 نمل فاردتكسالا ىئولا اذه يناورستيلا حاببدلا اذه لامف يمضالا |ءيدشلا تحس
 * نيملديق ديلوتلا نااما هدفا هيدسفا لاقو ههحو يف دسللا تدق هتليل نبا هنا هل تلقف اذه

 ىحي نب يلع ينثدح لاق ةمادقنب رفعح ( ينريخا ) رصنيلاب ليقث فيف> قحسال نيتيبلا نيذه يف

 يحي نب ىلعىل لاقف هيف دازوهنع ةياورلا تمدق نم هرك ذام لثم رك ذفربألا اذهب قحسا| ينثدحلاق

 هلوق كلذ نف هللا قسسامهنا يريو هرعش يف هرركو ينملا اذهب بحعي قحسا ناك رب اذهب قع

 اسس وصح
 ري كنم انل ىله * 0 يلظلا اهي

 يمك لف نإ ينلونام ٍ

 د نأ تدلعام لاقف ىنعملا اذه ىلا تقيس دق كنا 3 ىطسولاب ليقت فيفخ قحسا نك

 ليَ فا ند ينأى عالهيدشن اف هيلا ىنقيس

 ليج حرم امة ناح دف 22 ل انا
 لبلق كلم نيل الكو كيلا # امرظن نأ ةرظن الدق سلا

 ليئتضف اهرصخ اماو ثعوف #* اهرازا ثالم امأ ةيليقع



 دايو عقل نيدو 031 -_ 006 ادور م 7< تف
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 ليس كلا لهي كوس ايو # ىلا .ةيائايو ايندلا ةئج ايأ
 ليتق كيلع لتشمل بك رلا عم * يدتغاف ىلا يسفن ةعجازا

 . لوسر كيلاىل 6 لكالو * ةحاح كضرأب ىل موي لك

 ةريخالا تامالاىف ءانغلا * اهم عمسأم قدصو ىح نب ىلع لاق طق كلذب عمسأم ها ملفا ناك

 بااط يبأ نب دع نب قسحا امدح لاق“ ءالعلا نأ 1 00 > ) يليقعلا ا

 ءياذلر ف 00 نا ا ينباع لاق ىلص وللا مب هاربا نب قحسا ينثدحلاق ةكعب 3

 ةهزال ةعاط ةصلاخللا ة لا عم هل عمحاف امزاح 1 8 ةدوملا 3 كل عمج نم ىل لاقف هللا

 يلف نا 5 هللاو عورفلاب نسلالا تقطن بواقلا يف كوس الا” تدنن , اذا كادف هللا يناعح هل تلقف

 أ كتحاس يربأف لاقمماسلا ناقلا نم الا مقتسملا دولا رهظي امو رئان كيلع ءانتلاب يناس 1
 تاولصالي اظقتك اط قس ايون راملاو 10 كلا شحم لمحا تاقف"ىلا كئح ةرثكب ىدنع

 هسفنل ءانغلا ذأ نم تلقف نين :ءملا با وج ىلع ردش ن هه نرم لاقو كح ضف رمصتم كالذ كعل نو و سنا

 < ف ءاضو مصتعملا ريخلا غاب و مداخو ودرب رو رينادو ع ك 0 ام كادعذو هراغل 2 و

 ىنادح لاق ىرانيدلا 0 لاق ى را اند( تحيرأو تحير دقو تيد 0 يناطعأ 6 مهاربال

 ةيوقعو اوفع بنذ لك نأ هن 4م || تيكف يع هخأب ءيش 2 عيبرلا 6 لضفلا ىلع تبتع لاق قدسأ

 دبال تكن اف ريال 0 خبال هسدف ةماعلا نم ىلئمام افةروفغم ةروم ادم كدنع ةصاخلاب ونذف

 لاف قحسا ىندح لاق ىرائردلا ل لاق ىم را( ىندح) ل ىلا يداوال ضاىعاف يفاعم

 يدنع ناكو همالك فرظتسو هبرش عيبرلا نب لضفلا ناكوباىعالا نم لحر ىلإ فات ناك

 رو ل -- انك لاق منك مف لضفلا هللاقف هلا 0 لضفلا لوسر ءاحو مو

 نش هب 8 ب رغب و د كلش يناعي ناكو ب ارعالل هدشأيو ا الا 0 ىلع لا 5

 ىبارعال هيندشنا ام كلذ

 انطق سانكلا عمجام نيسنأ * ائنع اروح كيلعرو ا طفل

 انك لمرلا 5 كفا را *# ةمامح لكك نف نعم اذاق
 ان وع ا 8 ننس نهلو د ا ا

 انيرشعلاو رمدعلا ناد نرشا د ةاهأ هوحولا كلت 6

 00 11 تارتعلا نين + هال نطم اذا نهناكحو
 هل وهو بارعالا ىلا هسنب ناكام ضيا يتدشناو لاق

 00 لا دارآ دنا * اضلا 0-3 هنع 5 َش

 كت ةيدكتيز



 قيمر

 لبولاق دع اهداح مرك ديت انعا# ابحمن كقور نانك هال
 يلبن التقم الو بلق .يطئاناط * بصت مويطئان تلخ ىنتمر ْ

 د لاق يممصالان عل كح نلف 0 نب دمحم انسدح لاق شفذالا ناملس نب لع(ىنثدح)['

 لوس قدح | دو قتلا نس قا اتا رق تيشولا لع ايد ىلصوملا قحساو نأ

 ليس: هشسلاام  ىتا كلدعت * 0 اه تلق لخبلاب رع

 لياخ تامملا حج هلال * . يراالوما كلا نالخ نا! قرا
 ل لاق نأ: ىبش تمر اذ > هلع يرو للا 0
 لتي نوكي نا اريخ لان اذا * هتملعولىفلا تالاحريخ نمو

 ليلاق نيماعت دق مك ىلامو * المحم نيرثكملا لاعف ىلاعف

 ليج نينمؤلا أ يأر و ** قفلامرحاوأ رققلافاحا كر
 اوس اهاوصأ دشأام اهب انينأت تايبأ رد هلل لاق من هللا ءاش نافخالدي_ثرلا لاقف لاق
 رعت نينمؤملا را هللاو كفصو قحسا هل لاقق مهرد فل نيسم# هل نيش ماوضف لقأو

 1 مهرد فن || ةناه لوقا اذبا اهولتجا لاكو ديشرلا كح هرالا 1 مالعف هلم 9

 نب رفءح ريخلاا ذهب ( قرا م 3 ديصلا د قا 3 ا تل ىغمصألا

 اا ريا يف م رك ذف قدس نع هساأنع لع نب 3 انربخأو 6 نع دام نعمل

 قدا نع ةشانب رع اتدحتلا ساو 0 ( انريخأ )تفاتخحم ظافلالاو يمصالاء لك 1
 لخدفاموي ع يرلا نب لضفلادنع تنك لاق هسا نءدامح نع عيكوو ةمادق نب رقعح هب 5[

 هسادحاف 7-0-0 1 نالهيلع قرب ناكو لفط وهو لنا نب سابعلا نب هللا دنع هنأ نبا هيلا

 لوقا تانك افنان هيلاهمض و ةرجح ىف

 هس
 اد>اذهكنا ا قح # 3 هللا كال 176

 ىدفت ام لثم يدفي مث # ىدرم هدحم ارزؤم

 ادحمو ةيضرص امشو * ادحو ةئس كنم هيشا

 اذقو ا ةدوحم دلتا ع+ يدب اهدا
 كللوقب ”تملستو ا نزحلا نم تضوع دقف دمع ايا اي كب هللا ىنعتمأ لاقو لضفلا م بت لاق

 قحسانأ جد ىد 2 نيالع تن د اذمينثدح وةمادق نب رفعح لاق هللا ءاش لأ 00 كد

 وبا تاسالا هذه يف ينغ * هل نبا هرحح يفو هيلع لخد دقو ىحب نب لضفلل تاببالا هذه٠لاق

 هحوءاكذ ىف او قط مثدلو دمتعمال دلودقو هعئص هنا لاقي لم نا ل لكوتملا ىذا

 ىنا دح لاق ُي ميندع لجو فيقخ 4 +: نآو نمي رعل لورا نا اةريكلا ة ةعدب نع ةزرلا

 هودوع مئاهون دش داع ا عيبرلا ن. لضفلا تبا لاق قحسا نع ىديزيلا دعت نب لضفلا



 دو خ نح 7 ع ادق ع ١

 200 0 1 5 2 ) ١

 4 ا ف 1 5

 ْ كلذ يداجم ىف تاقف

 ادئاع يانامركأ ادوعم تن 1 د ملو ديع ساعلا وبا ام اذأ

 او قبه 0 الاضارم #* هنوردتي سشاعلا ونب ءاحو

 تلا معا: هوعدب هل لحم #* ماكو مالا دنع  هودشب

 ع :كف ينمأف تدعأف دمح انأان دعأ ىل لاق“ هساحاف هل امداخ ىماف امحطضم لضفلا ناكو لاق

 لاق لاق يبأ قلكحا لاق ىك نب ل نا نيت ) اهظفح قد اهددرب لعجو اهب رسو

 دنع دمث انثدح لاق دعس ينأ نب , هللا ديع انثدح لاق فافحا ىلع نب نسحلا ينربخأو قحسا

 يح يل لاق هتسيتءاف املسم امو» ناد نب ريبزلا ينءاح لاق قحسأ نع كلام يأ ن نب هللا

 : هل تاقف هيلا ريسلاب عييرلا نب لضفلا
 برطنو ١٠و. نهالللا عم هلثو * برشت كحنو ماوداا | انأ ا 8

 "لنا كو 2 ا د هريخءاح دق مولا تب ارا اذ

 2 1 ثردحلا هندك هنغ هر 0 تدس نع لاق لضفلاى لا اص مج 8 ائهوي انررسو يدع ماقأف

 0 هيلع يل ند الو هيلا يناخ ديال ناب هيجاح انوع 50 ينع ههجو كو بضخغف نيثبلا

 تاقف ةعقر ىل لصو»

 انك 6 كاضر ىنع دعإ ملامو # اا تدع " سأكلا ىلع مارح

 0 ألا دع قدوس »# لزالو تاسإ دق قاف ننحأف
 ندم ا ادع( قر أ دقو ) هياع ناك ام ىلا داعو 0 ىخرو كلحضف اهايإ ةدعنأو لاق

 هبحاح نوع يف تاقف هيف دازو هلث» رك ذف هيأ نع دامح نع يحب نب نيسملاو ديم

 نوك ناك اذا ةد ع ىلا 1 ا نوع كلل سل نوعان نوع

 ود 7 كيضري مالغ ىل 0 يسرا هللو يدلع كل

 مالغ هلوقب كل ضرع " عا 00 لاقو كدتو ع 3 اج نب رءشلا ل -دفاا نوع ينأف لاق

 لآ نت نأ هرم رعأ تنأف هيثم 22 ا تئش ناف تعمسام يتدعو دق لاق ةءوسلاب كّضري

 يلا 0 1 نب دم ىنثدح لاق ةظحح ( ير ) ينع ىضرف هيلا ترصف هلوسر ىانأف

 5 نا لضفلا ىلع 0 تلخد لاق نامحد نب رييزلا ينثدحلاق نأ ينثدح لاق ل ا

 اءاف ناهر يبرفكح حبصلاو ل 6 كر عوبفلا لع ادع تداوم دف ل لاف
 مويلا أ ىل لاق تساح اماف هللا تاذدف مهاربا نب قدسا ىلع يقارط تاع> دغ نم تدصا

 لاقف يريخ هتقرعف يدنع

 برطنو اموي نيهاللا عم هلنو * برست كسحيو ماوعلا! اي أ
 ني لحفل 5 وركشلا هذ * هريخ ءاح دق مويلا تي ًاناهتاذا

 سانلا قوي .ءتقويف ادب | لضفلا حو ل مآ تنأ ىل لاق كنيدي, نيب انًاودب 2 ا ل

 اك ىح تقف عضوملا ىل باط انبرش املف كالذ ىلا هتبجأف هيلا ا 1 قفراو م
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 لحنرملا يملا نب دمحم ىنثدح لاق ةظحج ( ينثدح ) يهْثا قحتسا نك داع اون ا 1

 قراخو يدبلان ب مهار أو ع 1 مكعم ايا / قف قحسا ناك فد ريكلاروزرزا كلف لاق

 ليهو هيف جهولا مهو كالا 3 دمدحف هعم رع ا هلئاو 05 لاق ا نخل 00 8

 هقذحو هنارادم نم ءايشا هتانغ ىف لمع ىنغ اذاف 1 اغ دق انا نظنو هيف عمطن 3 ءافلخلا انماع

 و ا رطضا 5 ىرو هرأا يغصإو انود هو ةفلل اهياع ليهو انما قىح هفطاو

 نوعءمتحم نوذغمألا ناك لاق 0 كج لاق يما 00 نب دمحم ىنثدح لاق ل ) هئود

 هفطلب كا 0 لوول هنود الا برع هيف 0 :. اتوص ندحأ مهلكو قحسأ عم

 كحل ثدحأ ند نر وهو لاق 58 دهديو مهلخفيو اح مهذب الو مماغي يف 55 6 رعمو هقدحو

 ىع (نرءادارو 0 6ع وس : هقاح يف ناكو تبحيعلا م ءادؤ هكاشيو هن 5 قئاويل
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 ماو زيزلا ناكم ثلثملاو ميلا لعجو ثاثملا عضوم لكلدروو مبلا عضوم للا ءايمت لدك اًدوغ



 ١م (

 هياع قراخم ي مق 6 0 نه م نغيل لاقو برضو [|١

 عطش نكي نا ىلع اريخا د عمجأ 0 !| ةمالظ ن م عطقن 3 ١

 مظعف لاتخا| هيف 0 ا ءيش عاقيالان م كف الو فاللذ رائوالا 2 نب 0 قحسأ هب هيلع بربط ْ

 ءدلسلا ع دعو ا اصقر نسحأ هللاو ناكف انر ط صقر قدحسا ماقو هإلءق نه قا قلاولا 5

 ) ىندح ) قدسا لاك 0 :؟ هتعانص ّق اديا 5 لك قئاولا لاقف 0 م ند ا

 ع صاط نب هللا دنع ىلع تاخد لاق قع د دح لاق دس نب نوع

 تلقفتم داك ان لا ًاموأو هللا دبع هبافف ئرطغلا بهو ني ميهارإ 01 7

 قاحملاب رولا باهذ لد د نا كتم تنهذ دو 5 |

 هلبا ىف عاملا لاق مان دنع ناكحا بقع ناار بكالتاصف نا للا د لاق | ظ

 اها 1 مع 2 ترئاكتا 2 أهمات هبل بلاط اهانأ اذا

 لاق قالو ع ..لالادع نا نب نشا ن ؛ ىلع ؟ذ لاق 2 نب كفاح ني دل ينرخأ) | ْ

 اهو مثرد تفلا| نال 1 صاو هذخا يت 0 اا | ا

 تقل كتم تنكادق اه نيقلتفب لا ىوطا ركل دا 0 ا

 تدنع نإح كيزدا هب ناب د ىماعف ىلإ يحا_ت-اق 0 1

 ذاعم نب ىحي ىللاق لاق ناو مب نب دمج نتدح لاقدمسيلا نيه دبع ىندس لق 1
 اخاف 4قشم ءاخ 0 انقتلا اذاو ناوخا امهف اولخ اذا ىدجملا نب مهو أو ىلصوملا ل د

 كام 5 كلشي 00 | ََك ث- ا 35 لاَقف 00 3 كا 26 0 اع حاف 0 ا

 0 راخمنا تا 10 0 0 كلذ ل اع نسحب ال ترام ْ

 سائلازحا ويدلك ىتببال اديازت هيف ديازيف د>ا كلي الام هنوص نم كلع ْ

 معز ل الامق ةعاسإأ لعفا كل ندكاو د ىلع هنأ هامل ا نانامشن هقاو اعود ١

 ميهأ ربا اب مصتعملا لاق هيلع بردذذتو كريغ ينغي وأ ذب # ىلع نغ ميهاوبال لاق مث هراتوا شوشف |

 1 اع تح َىَ ن غ قح لا هلأ لاَقؤ ان نك نل وه هلعفيل لاق كا 2ع اق تثتعويس دق

 ١ دوعلا نأ ل اء توصلا نم عرف يح هلع تارعضت قحساو 0 روزرزأ لاق يأ 1

 دوعلا رادقم ىلع نيللاو ةدشلا قيصر لح هشوشق د ًادوع اوناه لاق مث شوشم |

 5 0 رظنا لاقم هذ >ا د رورر لاقمت يفوتسا قح لوالا شوشلل |

 نظاف لعشباك لعشيو هناا ر ظاب روزرزو 0 ينغل قدحسأ لعحو لي برضاو لخلا

 0 دح مهار ايان توصلا نم 3 نانملا ًاميج امومغن ةحصأل داسفلا ٠ نم ائيش دوعلا يف نأ ِ

 ا
1 

 ادوع ذحا مث هس 2 2 نا هل يغذي الف الاو اعيش د تعلو دعم هنا مهاربا أ

 ع
 ا

ْ 
1 

 ا
 ا
 م

 رو لعش 0م 6 نخ نا تدع فيكوأ]؛ هه رط دلو وأ 17 هنإ برضاف نيدوعلا لو
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 000 0| 01 لل الو تبارام للاوال لاق طق اذه لثم تأ أ مدتعملا هللاقف ًاديدش ًاراكتا

 ماو قحسا يئاعد لاق لضفلا ىمع ىنثد_ح لاق يديزيلا سايعلا نب دمحم هللا دبع 1 ( ينثدح )

 ىلا تفتلاف موي د كيف كاحضلا نب نيس>ح-و ةيواعو نامحد نب ريب زلا هدنعو هيلا تيضق

 رعاشلا لاق م ساسلا ان هللاو اذه ائموب لاقمت قحسا

 نيع ةرق ىفف ينبع تبلق الك * نيفرطلاندلءايالا نم للاوتنأ
 يللاقف قثاولا ىلع اموي تاخد لاق هيبا نع قحسا نبدامح انثدح لاق ديزم نبدمم ( ينريخا )

 000 ل كتان ىلإ امزك مولا تحبح أيا قدسإل
 امال رق فو تولقلا يعرت < تحيملا اهم ءابلظ ءابظلا نم
 بلحالو عرضام نيردي س رلو #* ةيدا 0 الو نيتعمال

 بجال نيعلاب قرسيف عطقلاو * اههزاي عطقلاف تقرس دب اذا

 ا كرم نيد 2 هبا نهةعا> ىلع علو هتايل ني ةيش هياع برعف لاق

 دادهتاك ؟ دق ةعولا"لي ني وهو ةمحلاصا ل قئاولا عم 2 تدي رت اق هك نع قحسا نيدامح

 هتينغو عل تاقف اهلا انوش تكف دادغب ت ا ناجم ىل لاقق تكفا ىدلوو ىلهأو ىلانعو

 سس وص
 رادلا ىلع سدل بابحالا لغ ناك < اماو رايدلا ا تاز ف 'ء

 5 نإ دامح نع ريا اديع نب نع نب د قب 50 يفرصو مهرد فل أع ُك صأق لاق

 نم 3 ينادوام لاق من هريخو 1 نع دامح نع همع نع نوره ن ىلع هب ينادحو ا :

 تلق دق نينمؤملا ريهأاي هلت اتاالسلا لاك تردحما دقلو قلا ولا هن قاض واف لثع طق 0

 : دق 5 اماه لاَقف ةديصق فحل ا يف

 فرصنن مث يدعسل ًاراد يح < "فقواح لجعل ندعلا كارا

 ىلوق ىلع كا

 فحتلا نم يذغأالوءاوه ينصأ * لج الو لهس يف سانلا لزني مل

 فرطفف رحبلاو فرط يف ربلاف * | ماوح 0 ا

 0 ة.ضوراي رب اهم كن 0 ا ِن مس لاو او

 هحدم يفىلوق ىلع تل َىَح هندشنأ مْ * كلذك يه قحسأاب تقدص لاقف

 فرسلا ع نميواملدبىربالو #2 ادمأ هلام نشب دوحلا ال

 ىلا ةناع 2 ذئموي ٍانكو دم اأأي هللاو كلا لاو بررطف اهتمكأ ى تح اهف تيضمو

 ا اراك فاك ١ نم ةمحلاصلاب « ساون وبأ اف كوقي يتلا ةطاصلا ىلا داو مهرد

 تاقف دادغبو نايبصلا

 ادعبادغ اهنهتددزاام اذافيكف * ةبيرق يهو دادغب ىلع يكبأ

 ادب اط قارف نع اندحو انا ول * ىلق نع دادغب تقرافام كرمعل



 (مه)

 اد را وكتداكوأق وشلانم * تعطقت يسفن دادغب تركذ اذا
 ادبع اهمل 0 ثدحأ و اعادو * اطعطتسأ متحر نأ ان 35- يفك

 دقو نايصلا لجأ نم نكلو نيم ولا ريحان لاو امش دانك لإ يلصوماي ىل لاقف لاق

 هني امماه لقف ناب يرضح

 رازملا برق م-ونم كقاشو * راغسصلا ةيبيصالا ىلا تنئح

 رايدلا نَس رايدلا تيد اذا * انوي قوشلا نوكلام

 مهردفلا ةناج كل ترما دقو انيلا رص مث ًارهش كلايع عم أف دادغب ىلا رص قحسااي ىل لاقف
 ىف هن قئثاولا عنص ال لاق يبا ينربخا لاق ىلع نب حب ( انريخا)

 تلو اماه يسشت تلي ييلأ نم يندقأ ينوملا 0

 تنضل بارتلايفاس نمنيعلا يذق * ا لاس قال ول تح تلخحب دقل

 ليقثلا ع هش عنصف هش يغب 3 هو يبدوملا قحسا ىلا رعشلاب هحوف ديد الخ هب ِسححا

 ناكأم لاقو هئع ف هنزل رغصو هنم تح قتال هعمس هلق قحسأ ُة ةعنص نايك نه وهو كوالا

 قحسا لاقي 2 ن. ىلعلاف 1 انيلع ندف : دق هنال رعشلا اذه ُْق اا قحسا 9 نأ اناتغأ

 ناشلا ني هم رعأ ق قئاولا سا رضحي ناك ام

 مكي نيتوصلا ندع د
٠.90 0 

 تاعو انام رسب يدش تاي 8 ل ند يفد 1 يفوملا ع

 تنصل بارتلا يناسن منيعلا يذف ن اني يا ولى 1 تاك دنقل

 نهو لكل بنار دلو ل همر قراح هشو ردا ىر# يف لش يان قئاولل ءانغلاو يارعال رعشلا

 لاق ىمع تايسالا هده ( يندشنأ ) اهنئاق نط 8و ريثك ىلا رعشلاا اذه بسني نم سانا

 00 "نع هلح نع هنا نع نومه ن ىلع بشان حس يندشنأ

 لاقف ىنا عال هدغنأ

 ١ ٠9 وص

 تدغ نحت تحبه اذام نّضعلا لع. * .ةودح ةماجا هللا ل5 ١
 تذج يع واش تل اكمام قوشلا نم # ينءاهف دلاخرم تنغت

 يلطس ول اب ليش قلاب ةناننت ور نيتببلانرذهىف ينغ

 تالاف امد 0 ترطق امد * 0 ا تراطق وف

 00 دق يبلا ع ىلا فروخ ينال نمد ع 00

 تلظأ دكقدع رح 00 تضم دقتوملاةرفزيذهتاقاذا



 -- سدو 5 0 يي و ل ا و
 1-0 يا كا

 فو

 "و ماتش ىف تل اهب »يلا نم ىندقأين وملا يح ايف

 تضل تأ يلا فاسن م نيعلا ىذق # 0 قلو واح تاخب .دقل

 5 اا 7 لك ىذا * ىتآياف ىجاضايالحرا تاقف

 د يللا 0 هلا ذأ هيا دجلاو 85 هللا ةاط تفاح

 0000 00 هد اع تقدك ةيبارعا د>و امو

 تنرأ تبخ نط يمحا دربو * هبيطو هاضعلا ءام ترك ذاذا
 ةحبإ اندلع يناتحأ مججأ * ينأ ريغ ةعول ينم زكحإ

 ىلا دا بسلا فاضاو ع ا 0 ينأ 0 تل دول < ىف ىغ هناف قحسا"نِ اماو

 وهو رمشلا كلذ

 تدك ًاوالبلق تطعأ تاذبناو * ةيحس اهنم لخبلاةتلخي ناف
 يلوصلاىحي نب دممو ىلع نب نيسحلا ( ينيخأ ) يل ولا ىر#ي يف ةباسس 1 كر هن لاك

 2 كا مدنا ةءاقهد نب 9 نان ىمم هب ينثدحو يااوملا دمحم نب 0 انثدح لاق

 *وفلا هش 35 اعر ناكف هامات 0 اني عقو اذه قحسال لاق ٍَ وص عئص اذا قئاولا

 ا جرختسإو, وعل | اذا كتءنص ديحتس امنا هل لاقو هدنع قراخم هداكف ؟ يذلا

 هللاقف كلذ ىلع 171 0 0 انف قئاولا لاق عساه ريغ كتءنص يف لاق ىلا قراف 7

 قحسال خد املف لعفاف لاق 3 نمهعمس الو كل هنا مب ' هباف ىلوملا رمشنم نأ هن اا قراخ

 املف هتمسق نم قئاولا 00 ملة ةفخ عضاوم يفكلذ لعفو هدهحم هدسفب نال دمعتو قراخم هانغ

 سلجملا نم سدعسف هب صف يضرم ريغ دساف هل لاق توصلا اذه ىرت فيك قئاولا هل لاق هانغ

 اا نيضؤلا را ةديرؤ هل تلاقف اموب 2-5 60 : دادغ ىلا هيف ناو هنع جرحا

 هسفنذخأي قحسا و 12 دامت قدح دارنا كمعوأ ثح نم ٠: توصلا هلع د

 هم هرضحيلف هريغ همهغ الام ةعئصلا للع ٍضماغ نه مهفيو هرس وأ هءاس "يش لك يف قملا لوقب

 ناكناف تودلاةقم هج ىلع تفةي ى َيَ> هانإ هو عجل ام هقدصب نأ ناعالا 0 هفاحو نيئمؤملا

 ناك اذا اد كك نأ زري سلف يوتسي تح ناكهيلعءانقفاووىتعهيلع نكي مل هنعقدصف ًادسافا

 همزلوهنع اضرلا ريظأف 0 هلم تاكا رمأف هدنعام :هفلاق 1 2 ناك ناو داسف هيف

 ريخسف عمجأ اهنع هلئكسإ اوصال ولا ينغ 5 ل ا يف كيا نقدصيل هناا م ًامايأ

 00 سلهل لاقو هداحتساو هيضرف هنع قأ اولا ةلاسو توصلا اذه ةديرف هنن دغ من هدنع اعابف

 لصوو هيضغ نكسف اهايا قراخم داس ذاب ريخأو ةدسافلا عض تاو نع نإبأو ىلو آلا ةراا ىف ةتعمد

 دمع انتدح لاق قيدملا بوبأ 3 انيدحت لاق لع نب ئح( ريحا ) ةدما قرا ركسشو قحسا

 دقو ىرهاطلا 5 ا نب قحسا ىلع لخد هنأ يصوملا قحسأ. ين :مدج لاق كلام نب هللا دبعنبإ

 ةيغر هغام الو هب :مأ هب 1 ملام ريمالا اهب . للان كاطع أ هل لاَقف تدضقف ةجاحىف هل ماكنت نك

 مهاربانب ذم ىلا قئاولال سر 0 هللاءاشام انكم 3  هندعاف ينم هداعتساو مالكلا اذه ا لاق



 وخوف ي 3 ناب هب ين سهأ ىدااعوطلاب» هيلا 2 >اب ع ا 1

 هللا كاكا تقأو تجر - مهرد فاأ ةياع 4 صاف هانإ هتلغف # ا لا ينأ و َىَح تا دول د

 مسخ 0 0 ا ل قل ناد ول ده ا هل تاق ىماقم لاظ 3 اف يد ءانعلا اذه ذك 0 رده

 الو هويدا ال 0 اقيكحو و كك لاَقؤ زيشومل ادعدحا نا ردشإ نينغملا ءالع وهن م نا ١

 لو ق'اولاىلا اًءادعأ ناك يتلا مو احعش ىف ىَد امذخأ يف هلأ ةيراها تلءفاق مهلدب يسضاوذست

 فنكو لاَقق ميل لا سانلا يد يق 0 2 ةيلؤد و أ رعش 00 و 4ساجحو ايناغأ در#

 فلا ةياع يل مأف ناكملا ىلع مدخلا ا م سعف ان | هم هنود ىم 5 م 2 0

 هأ ىعادو كم :عقئازوال ت تاو ارضا ىىهاطلا مهاربإ ب قياسا ىل نا 0

 يأ لاو مهار | 0 قحس اىلا 0 0 مو هي ةضاع ط2 ملامنينمؤملا دعا هللا َُك اطعأ

 اءاسمهتج قس قاوامل دادغب تمدقو نم 1 نأ 9 يعامل هللاو ٍىات اقف ءاعدلا دم 3 قحسا

 لاق ريمالا|مب 00 تاقه دنع نم كخورح لعل هل لاق اميردنأ قحسأإب كخحنوىللاقف هلع

 ىحي نا كدا د تح اننط ىلع قحسا ثعر ::نأ لع سانلا يضأانك كحال 5 3

 ف ل صفى ندا ف دادغب كلا رادحنالا 2 تاعفد ةدع قلاولا ا ا لاق قحشسأ: ى مرش

 تس قم

 ككمو يق 0- نم بححو هنسسحساف قااولا هم هت ا نم اجوع ىللخ « |

 ةرات ع رون يمأو هني نطو: هعاقبا يف كتوص ينال 0 قصار لاق مانا هال 5

 رادحمالا يف هتنذأتس 5 تنك دقو يدنع هتحعبسو ىنأمىلا تضغل نيئمؤملا نيمأاي هللأو دقاق هونغ

 نيئمؤم لا ريم ًانّشاو دق هل تاق نأ , هتعسأ تلقام هل تالقو ندللا اذه عند املفىل ندا مم دادغل, ىلا

 كالذ دعب ىل نذاف تدزو تا دقل يف ىنم تصصتقإ

 م5 توصلا اذه ةيسل 0-١

 لزال ايف ايكباف يوز> ءاعرجب # لحاورلا رودص نماحوع ىلباخ

 لبالللا 2 ىفشبإ َ دحولا نم #* ةحار بقعي عمدلا راد ليل

 لهر هدحو يناثلا لا يف قئاوللو نيتيبلا يف يط_سولاب لمر قحسال ا ةمرلا يذ رشا

 رفعح يبا نب ريثك ينادح لاق محن نب بوقعي ينثدح لاق رام نب 0 (ةييريش اة

 ةبيصملا ينئباصأ اذأ كنكب لاق ضاع ى رك تاع ء ينلا ساوج نب ا نع ينوكلا يعازملا

 يناعأب نأ اذاف ةسانكلا» موي تاذ تريم ىتح ىلع دتشي كلذ دحاف ءاكبلا نع تكماو د

 دشتي وهو هل ةقان ىلع مقاول

 لزانملا يف اكاف يوزح ءامزجحم © لحاورلاوودص نداحوع ند ظ

 لبالبلا ىجن ينشي وأ دجولا نم * ةحار بقعي عمدلا رادسحتا لما



 ا هنا ا ا ل تو ل 0
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 تلقف ةحار كلذل دجأف 3 ينتباصأ اذا دعب تنك ةمرلاوذ اذه يل لق هنع تلاسف
 قح سالت لق لاق هبا نع.يلع نب ى ) 5 (هّ حط حصفأو يلع تكا يبارعالا هللا لاق

 تارا رداع 001 دك دوجأ ينأح لاقف قثاولا ا كنل هوجأ اعا

 ىحي نب يلع لاق هسفن نم : 00د تادأ قع رد م سيلو ةتءسق سفن نم هيدر لعج هبال

 قثاولا ةرضحب ناكام قحسا يل لاقو لاق قح-ا رك ذ م امهتدحوف كلذ دعب نيئحالا ت تامأتف

 هش 0 قئاولا 3 فاح ربعلا نب هللا دبع ناك لاق نو رهان“ لعب( را ) ءانءلاب هئم أ

 نينحلب د>او 5 ينغ اهلق هنأ كلذ لعليلدلا نمو لاق تاخي دقل يف ق>سا نأ هعيدقت يف

 3 اهرهشأ قئاولا نحو ميو ها ناجللاا ند ريش ”الو نودلا رهشو اهدا طقسف

 نع لجن رملا يملا نبا نع ةظحجح ( ينثدح ) هتياور ترثك نمو راجعلا الا قديما نع

 )ا 00 'يثلا دعب "يذلا هيف حاصيف قحسا ىلع هعتنص ضرعإ قنا ولا ناك لاق ىحن نب دحأ

 )ا ريد ) تام ى> تش عنصام مث تاخح دقل 0 هع تودر كَ نأ دامح نع يش نس

 ىنا عأ لخد لاق ق>سا ىنثدح لاق ةمش نب رمح ديزوبأ ىف ”دح لاق يعاز لا دهم نب مثاه

 ثم املف هل نذآف ءارخلا عم مصتعملا باب رد تان ىك ناكو ىاز نم ريم مياس ينب نم

 هدشنا هيدبب نيب

 اطخلا راصق نوتملا لاوط * نوطيلاص احن ورعلا ضا م

 لكلا لاذ رطط ا فالغا
 اقنلا صعدب رازالا ثولت

 ىلا كاد: "نيم لحبلا ىنا

23 

 كل 21 فاقد او وحلا "قاع
 د”

2# 

 0111 ايلا لعأو < جاطبلا لها نضدلا رقتلا ىلا
0 

 د

3 

 د”

 ةقارقر |(ت ند ليباطع

 "لعاب انيم نه اذا #١

 ايلا لح لها اذا مو

 د 0 5

 أومحي ره اذا كرا مط

 2 ىف يدا كل نيب

 اهداتقاف ةفالخال 0

 0 نم ميعس نع رصف

 اال سلا يف زربو

 فلآ نيثالثب 0 0 كلا نيرمشعب يبا سعالل ا مف تينغف يف : رعأو مصتعملا امسحتساف لاق

 نع يديزيلا 00 ينادح لاق ىمع ( يلد ) تالا هذ الازكو ىانلا جرذ> امو مهرد

 دق ىلا بتكو تسلا اب نامح 0 0 ىلطا ماشه نب ىلع ىلا د15 لاق قنحسا

 : 0( ندع ) رط طقلا نم و صهدلا 0 قاعاو 0 520 0-5 تا كلا تيما

 لمرلا يف 1 قحسا عئص امل لاق يملا 0 نع ياشطا هلل دبع 7 ىنندح

 رك ذلاو ثيداحالا لاملانمىتبيو أ" ترو دا لاملا نا و

 رفو هلزاكح للملا ءارث ديري # ًاماح نأ ول ماوقالا رع دقو
 ةمزالملاريثكن اكو ةدحعس ىلع هءاقب ىح جرد ىلع رس لازيالم حايصهٌؤادتبأ ردا لمر وهو

 ا



 فا

 ىذخ هتيراح سيملل هللا دبع لاقف نوما 01 مايأ يف كلذو هده هنع تف 1 * نهاط نب هللا ديعل

 ىلع هيف © ناو داع لالا نأ يوام 5 قدحسا نحل

 اًمادزو اهدرب الانبوب الو: © ةرق ليالا ر كر لاهش تدهو

 مهند ىلوقو :دعدعاوو نم ةدنحم نلت ضاوشلاو هب روشأو اهنيحاعأ ةيراح لك" نع هلو

 نمي ةيراحال نومأللا لاق نوقأملا يدب نيب ه ' ىنغ يتيح ع عاشو تاعءفف ةئيدملا رابغ ع

 ضعل نم ةقوحال| 4 ين 2 هتيراح سيل ن٠ نىهاط نب هللا دنع راد نه تلاقف اذه تنحل

 ا تودلا اذه عمسأ 4. عالبو ءانغلا قرسش ترصدق كاليو قدحسال نؤمألا لاقف ةئيدملا را

 3 : هفرعأ يي َحح هيلع صو ا قذاح صل نه.بش هيف ىلع عقاو دقو ىنط كتايحو اذه لاف |

 ىنل. سيم ذخأت قمدختو /ىمرحو قع اذحأ ناتنرهاط ن كبا 1 ىلار 9
 دلع يناحضف جلا 58 نكلو كلذ قفاسلو لاهش تدهوهىف هينغتف * منار اوداغ لالانأ يوأمأ # ىف

 مك اندنع كل تك ول لاقو هللا دنع كحضف ةنيدملا ا ضع نم هذخا اما تعداو ةفيلخلا

 تادير | لاق ِط يأ هل لاقو هرذع لبقف رذتعاف اهريغ الو سيمل كيلع مدقت مل لمت 0

 نرد ل قدما ىضتتو لذا كلذب ةفياخلا معي ىتح اهماع هتقلأ لوم نع اهيش 7

 (.ينثدح ) ةدم كلذب قحساب ثيعي لعجو اهلع فقو تح 0 ّ اهنتكتسلاف ةصقلا ٠ را

 لاق 0 نب هللا دبع نب هللا ديبع ينثدح لاق ةظحج

 ل قحسا هانغ ال نيمالا دعنا قئاولاىلا ااا قدس ناك يلا ةحانصلا تاوهش يناندح

 لوالا ليقثلا وهو هرعش يف هعنص ىذلا

 دلولاو لاما ىيش كاش # تدفق نيمالا ماقلا املا

 دن ل قوفد وا نم 1 # ممياو ذإ نسانلل .: تطش

 دمج وةظحج ( ينثدح ) شارف ةنام اهلمحت هراد ىلا تاصو دق اما يقل فلاي هل ل

 ق'اولا تننغ لاق هبا نع قحسا نب دامح انثدح الاق نانز را نب فاخ نإا

 سس
 تا نع »ام نسفل اكلم ىلإ: * 01 ةيرقلا فرط افع

 بررغلا برتلاو حيراا يفاوس * اماع ئردو  اههضزأ طبات

 اءيف نسحأ وه 'يش يأف نيتببلا يف ةءىه نب. نسحأ دق قحسااي ىل لاقف لاق ناث ليقث هنْطو
 روق اهم نسل بارت ضرالا- ىلا تءاح حمرا نأ ديري بيرغلا برتلا 0 تلق لاق امهعيمح نم

 (ينثدح) مهرد لأ ناس ىل ا 3و تقدص لاَقف دعب عضوم نم هب تءاح تت

 ريدملا نب ده أ ةتعرإم وب اك نات نورا نب م نب دمحم ينثدح لاق شفتالا ناماس نب ىلع

 قحسان 1 ع 0 م هانعف |

 كس وص

 ( سر نانا 5 7



0) 

 .ادرولا عنم دقو اناشطع ءاملا ىلا * ةرسح رظني ناموملاك ثحبصأف
 هيف دز ربدملا نب لاقو

 اانا! كتم ىف تولا يري ه هن ةخبم بول اك تيسمأو
 لاق شفخالا ( ينثدح ) رصنبلا يرخميف رئولا قالطإب لوالا ليقثلانم تيبلا اذه يف قحسا نط

 0 ةصقح يبأ نب ناو وم لحد. كاف باهملا دلو نم -- ينثدح لاق ىدزالا ديزي نب دمحم ىنثدح

 ةيضافمتج نأ نيناوسمع مهاربا نب قحسا 5-5 نآىلا ناتدع العش يلدوملا م فأر ١. ىلع اموب

 ا مزاح نباو مزاح يرصنب ماقو * 0 تك رم اريضم 0

 مكاق ريغ ادعاق ايزثلا يادي *--تلواتو عاش ا تسطع

 الهللاو كنا لاق 0 اال كلام هل لاقف لوخشم هاس هنع وهو ناورم ثدح مهار | لجو لاق

 يأن يترك ين نءدح لاق ةظححح رفعح نب دحأ ( ىنبدح ) قط قف اذه ف غرفأ ار

 رف ةهزن ىف ىلصوملا قحسا عم 0 نب بوقعي نع نوره نب يمءوم ىنثدح لاق ءالعلا
 هيف لوش ىذلا دايز همالغب هفاخ قحسا هحوذ يبا عا ع

 دايز ىت-موقلاض.؛دهدقف * اهقري دايز انيقالل الوقو

 لاق بلاودلا نينح عمسو برش املف يف سعالا انافا وق لاق |

 هس وص
 د ىلا دحو ن“ ناو 2 يد>حو امامو 2

 0 دل 0. ممل بسسس يس ا اساسا مدا ميسصسخ*خعهصللا م

 ' اهفووؤ . 4

 يد> تحرفا ينبع عومدو * اهب ضايرلا م اهعومدق

 يدجو الو ىناك مط ينغي # امو تفلك دي ىكاشو

 يدنعام هياع دازا ىدجو * ىلا نيةشاعا دحو سدق ول

 ظ قحسالا اهف ءانغلاو تايبالا هذه ىلع الا برش امو | دي لا هن ىلا قحسا نف هلآ اه لاق

 رو 57 نعقحسا نب دامح نع يب نيسكاو ديزم نب ره 2001 ) رصنيلاب جزه

 نب لضفلاىلع تاخد لاق قحسا نعهللا دنع نب دم نع دوا ن نب هللا دنع نءىلع نب نسحلا

 ” ]| درجت داح هتعنصي يم امث بوتكم هيلع عملي بهذم ىيتس درح:سوس طاسإ ىلع وهو عيبرلا
 00 | تلق طق هلثم تيارفأ ةبحاتلا كلتىلاو ناك درج دامح لاقال تاق درجت دا نم يردنا ىل لاقف

 أأ| بضغأ اذا تلق لمفأال لاق ىل هبت تلق هنولعفي *ىش يأ لاق سانلالمغي اذكهأ تلق مث تكسفال
 ااا اا دل دق هلوشرب اذا ىلزنم تففاو املف انضاغتم تجرم لعفأ تئشام لاق

 رع نر لا

 قزوملا عاتملا نم ءكئمتلان دق * املك يصح تيد عرملو

 ىتاكو يضغأو قهاكفو * اط اعدختم كار 0 قعد

 ' | نآلا لضفلا) طاسبلا نم ريخ ناتيبلا ىل لاقو كمن هياع تاخد املف هربخ يف دعس يأ نا لاق

 ١ ورم نع نود نب سيعلا 1 نع ةظحجح رفعح ن و نع 2 ) 0 ) ائياعكل



 (ةه)

 ايش هنم موفأ مو ةاموف اع اماكتف ءانغلا يف ق>سأ رظاني يدوملا نب مهأرب 06 لاق ها نبا

 لاق ىلع نب يحب ( انزها ) تكا الوولف قش نعلق ءانغلا نم هيف امتنا ام ناك ل امل تاقف 5

 ىلإ تقتشا امأ ىل لاقف يتامدق ضمب يف قئاولا ىلع تمدق لاق قحيسا ىنثدح نق ىنأ ينئدحأ| |
 ةدشاو نينمؤملا ريمأ اب هللاو ىلب ت تاقف أ

 1 نمو مقس نم اعأ امو * هتفءاذ نعيدمرهللا ىلاو كثأ

 ل يوقأ الو هيلا موب * ه:تومهنا اليحر عيطت- 3

 يرص) يف ءايالاو رهدلا ثدحأام #* ينعم مهي ملا ليحرلا ولا 7

 3 رلادلا هنديصق هنلا 8 دقو لاق لاق | 1 3

 داعق قو انف كتفاذأو « دازلابنيبلا ةادغ داعس تذض

 داب هدبن مل نأو اممنزكاو * انئعدوت ذا اهمىبن ال يسن أم ١

 5-- امفل وشي يطسولاب لمر نيتيلا نيذه يف قحسال
 يدالواو ىلها ىلا انينح يلف * افه كيلا قيال ترا امل ٠ْ

 داو للضف نع سفنلا تباطو * ميل لفحأ مو تهرعا مْ

 دارفأ دنع يرخأت معو اب أع يندرفأ ري ىلا كسل ة ةمعت 1

 يدادستو ىو“ ا مكيشأو ىذا دراج
 ىداح جدلا ”ايفنح.صلاىلعىدح * امو ماما حانام كنركشال :

 ادامحوالضف ينرضضح ١ قحسال ةفيلطا لاقول ندحلا نأ م .هاربا نب دمحا ىل لاق ىحيب نب ىلع لاق ْ
 هللا ةيه ىنثدح لاق ةظحدح ( ينادح ) اهدهاش كفاك افلح ها نه يلا دق ناك ىف لأ ظ 1

 0 ه ىلا ةمسقلاو هرحتلا نم هتف هقلاتح ءىش ق قحسا ىلإ قل تك لاق ىذ ملا نب ميهاربا نب | ْ

 احا ناماس اند ح لاق عيكو فاخ نب دمت ( قرخأ) رخ ان نسانلاوت 0

 جرذ نيح ديشرلا عم كك لا قحسا انثددح لاق يعازلا كلام نب هللا دنع نب دمم ىنثدح 3

 ىتقسف كاثه ةراقع دنع تلْزتق زازع لت ىلا تيضف كح ردو ءامنلا لا ايو ل“ ةقرلا ىلا || ١

 اهناك اظن تع تروس رو شوش سم تب يف ةحتار بيطو اب و انسح هلثم رأ م ارش

 افرط 2 الو اهحو ا الو ادّحح 1 الو 1 دقبااييم نس رز نايف 6 ناب طول

 3 ىلع ردش الف ىنيلطي ديشرلاو انالث اهدنع تقف اما مت الو املك نسل الوافر اط نتفأ الو

 تصقرو يشم يف ترطخ هننأر املف نابضغ وهو هيلع تلخدف هل سر يل تبهذف تفرصنأ

 تنعم كسلا نمش قا :
 «»« ر

 يزاوحلا ءاظلا نم ىط -> دنع 0 نزل د لكس يق نأ

 زاجلا فرظ قارسلا لد . عم *« هييفو ماشلا نكي ندا



 1 ا ا تال ا ل

 02 : (ةك)

 ش قرا تسيأو ىوطأ وفص كلم * تاع سك تدل" ىعوقلاب

 "ااا كروان تسالو» دسكيعؤلا رع نا حيسملاب تفلح

 نأ ىل لاق مث هبضغ نكسف قحسا لاق ةناب نإ ورم نع يطسولاب لمر فيفخ قحشال ءانغلا

 01 دلال هن سحاق هتالعاف ك.انغ 00 لبطل قش اذا اذه لثمزا لاقو كلددعذف 00 5

 : اظرسا نا عولط ىلا: انبرب 00 9 نونغلا اهذخأو اه رحاب اطوأ م

 نيكل 0 ردا ,يرمانا نشرلا لوسو ىلإ يابو الؤرقتسا اقلاذعو حصلا تب

 لاق م هيلع للا ةيلغل رادلا يف ناكد ىلع عرق هنمقل 0 دق عاج نيايتدحو تلخود املف 0

 ةنعأ اهيلعو كاع ةيازلا كتب ارصن قدس انبعد يردأ ىنكل لاق هللاو ال تاقف ائعد م 0 ظ

 ىلاتقتشا يناف هيف اودوع قدصلاقو كدذف ةصقلاب هنريخا ديشرلا ىلع تاخد اءاف تكحفف هللا

 اا 0 0 ا! )افرمنا د هك اسوي دف انونف يومك راق امل هف انك ام
 أ تاطلسلا راد روضح نم رحتحاو هبز ريغو بوذا رطل دق ودعا ناك كاق' ىاهملا دمع نيب ليزي

 كلذ دعب هيف ينغو هيلا قدعسأ انييكف 1 كلذ نم هيلع ا كرد نا هغلش
 . وص

 هعاردلاو ءادرلا انماخ- دق * هعاطو اعمس يبنلا مع نب
 هعاندلاك رمامالا طخيس ناك دقو ةعلضصلا ىلإ ءاضخ رو

 هسح امهلاق ةيهاتملا ينال ر دولا نفيا يالغلا ر 15 انفو ورحب نع ريصتسلا لعر قحسال اغلا |

 ىلع نب يي ( نربْخَأ ) ميهاربال نحللا د لدي ضو خلا كوت نأ هرعأو دشرأا
 ُُق قحسا.ق 1 علف ءانغلاب اريصب ناكو ىعصم نا نها نب.دمع ىل: لاق لاق نأ ىمدح لاق

 ن نم نسسحأ ةليتق ال يد موب يف ب حرس نب نح نه اا ىرجلا د يشن :

 يام زب تل هللاو دق لاقف هلو قحسا تح اف لاق دعم ةعئص دوسجأ ن م كلذو دعم

 1 هللاو وه لاقف نسحلا نب دمحم كلذب تربخأف ا 1 هوا تلو انضر عزو امهتلحار

 اقحسا نب دامح ىنثدح لاق ةظحح ( 07 ) ءامدقال هيصعت عديال هن كلو اا زرب هنا

 ىدبت مويو 0 17 كينوص 3 00 : نا هل لاف ءناةل اس احر

 ديعع نيتوصلا نذه يف تيهر كخحو أ لاق د.عمو حرس نب يح نه 6 امها اولاقو ةليتق

| 

 ظ
 ا

 ظ
 انيدخاو , يمام زب ا[ دياز دّقف كلذىلعو | هاو يس سايقلاعقوو تدر و امه اهو حرس نباو |

 9 قدحسا ر 5 بتءصم ن نبأ ءلغأ نسحا.ن 50- نا ) مكمل ضع َّق تاراق ( أمون تت ظ

 ظ : ناكو نازوالا ةلدح م ةدوسفو تبديرتلا ةمح 4 ةمغلو كاملا 1 هةئرص 6 كلو مف يبدوملا

 ءاح توص ىوقأ دصق ايوص هيف ينغتإ نأ كار 58 م طاس ىأ اف تاعاشالا طس عي يف فرصتي

 مدحاقشو مهليس تكلس لس اوالا بهذم بهذي 0 هضراعف ءامدقلا فادح طاسلا كلذ ُْق

 اهيف عمجم ةقيثو ةيوق هتعنص يت اتف همكحف لاثملا ىلع ىذتو هعنديف مسرلا ىلع ينيف مهةرط

 يهف حاحسالاو حايصلا ف اهبيرنو معلا رت نوب انت تاليا ةلوهسو عبطلا ْق ةوآدلا نيتلاح



 ١ ةا/ (

 نأ مهاوحأ نسحأف نورخأتلا امأف تاقبطلا نم نيطسوتملا ةعنصب اهم. هبشأ لئاوألا هع |
 حاجسالا ىلا حايصاا نم هليزنتل فطاتلا نسخ هحايص يف عبطلا نسح ناكو اهودريف اهووري

 هنا وصأ كلذكو هرودصل ةمسقلا يف رعشلا زاحأ ندي و كدتم كح هلك اشي 6 بدر , ىلع 1

 نم 7-3 ناك ىح هلانغ لح يف ه.هذم كلذو هيف حيصيف توصلا ىدتني اعرك اوال اهلك

 اهحج ريف هتمغن درب مث هاف دحا اهب حت ةمغن نسحا يف حايصلاب أدبي هنال عوسلملا هنوبقلي نينغملا ||
 لعفف دوح 2 نيللا نم اهيزاويام ىلا ةدشلا كلت نم اهطحم يح اليزت# اهلزنيو احيحرت

 نعاو ءانغلا يف يتابام دشا:اذهو ةدش ىلا نيل“ نمو نل.ىلا ةدش:نم جرخف كلذ لتف

 فلا ىذلا هباتك ردص يف قحسا رك ذ دقو ىحي ىحي نب ىلع نب ىحي لاق ةعنملا نم فرعيام

 هنوف عسيمج يف مهد 2 ءانغلاب هنامز 0 مع قدحسا ناكوا 2 ضع ىف دازو راك ف !
 هيلعهعتصام ضعب يف دازو ميدقلاب هيشت دقو ةعنص ,ثدوحأو ءانعااتالاا نيك او هولا هيي 21 ب فا 00-0

 هغامملو ةعانصلا هذه ىف عراسي يدها نب مهار .اناكو انيس فضتاق أديعمو حرس نبا ضراعو

 ىنثدحلاق يندملابوبأ 3 انثدحلاق ىحي نءىلع نب ىح ) 2 ) هلثم قحسا دعب نكيمملاو أمف

 000 ك0 م كا امه نب ىلع نب مهارب ا

 ثلوص

 رمظنلا هين قلغأ مونلاف 2 ا ناكدق
 1 لقت م فخ ىملا و ده لهي فو يصل قم قاطم لوا لش قحسال ءانغلاو وعقل

 ا ا أ ناسنإب الا اذه قوص تيشام قحسا لاق يماشطا نع اعدمح ليقث ناب

 ا اند لاق ىلع 0 نسحلا «ينرخأ ( اه زج اهماربص صفا غلب ١ أمل هيل نال لعاو

 ف يملا نبا نع ع دلال اوان نع لكنا يح هجحاو ويسلا د 2-5 لاف ي ىلاهملا دير نإ

 أملق 38 مثلا ترك داعم نا يحب كاذ ذا ناكو ل مشرلا ماي 0 ف توصلا 1 لاق قحسا ١

 ها 0 ذاعم نب ىحي لي تنقش نيشاوماهعإف هع دك ماي ُْق ناك

 داعم نا يد ناو #١ كبه نباو قا ١

 اا كك يح + قساو »* - قدأو ينةساف

 لامي هل سعأو هفلغو | اح دق برع 0 : كتف الوأ نب رثنل لاَتف هرضحاف دمش هيلا ثعبف

 هيلا تدع ذاعم نب يحب 00 يس تبا أ تفرصناو الام هلع ل عوو دمح كلديرلا

 مو هلقأ م "ضي كاملا 1 ادبأ دم مادق توصلا اذه يف دوعأ الأ ينفاحتسإ لزب ل

 هف دعا

 «-هه-<
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 دال بى قباود 2 كني نواو قنقساف

 ذاق. نب ي 1 خيش ا|تقتع تيك نم

5 
 ماشه نب ىلع: هلوقب ىفريخأ ورمع نع رصنبلا ل ليق* قحسال ءاذغااو 0 تب ةرفل معلا
 ينادح لاقىمشاطا من 5 ا ىنثدح لاق دعس 0 ؛ هللا دنع انثدح الاق ىلع نب نسحلاو

 1 وص لع ايناف تفطو اشر ءايسلا تشرذا اموي ماع نب ىلع دنع تنك ناقىلالهلا هللا دع وبأ

 ذاذنتلاو حابط_صاو * ذاذر موي انموب ٠
 كرما كل لوقي هل لقو ذاعم نب ىحي نب د أ ىلا يهذا همالغل لاق 0 : ةهيالا تامآلا "ذو

 هوي هل ءامرغ هلعو لودسرلا هباب ىلا ءاحف تجنلو قامت كمالغو" تت 1 لاعتف برط موي اذه

 هريخاف ماشه نب ىلع ىلا مالغلا عجرف مهرد ىلإ انام اولق هلع مكل م مه لاقق هيلع لوخدلا

 ةعاسلا هيمالغبو هب و مهرد للا يام هيلا لما هل لاقف ل : 1 مولام غلبمو ريدا

 الامرظتنم هللاو نأ ل اذه يباع ١, ىلعل لاف هامالغ هعمو ىحي نب د أ ءاحف اهلمحف

 ءا وللا 000 |0000 | | تدل ىح انهم تيدعتق دحاو كلامو ىلام هل لاقف مهطعاف ع

 يبأ عم لمحا جارس همالغل لاقف ىدي تاسغو ت تاكااف تريشلا ىدي اتاويد يف انعم لحد تساف

 ينئادملاناماسانتدح لاق ىلعنب 0 ا حا ) يعم نهوتنف ةرمصن أف هه ل نيثالث ىلالهلا هللا دنع

 اف تلقف ةيراح تقشعت لاق قحسا ينثدح لاق أ نع ملا نبا نع

 ليوط دبع مونلاب يدوع نأ # ليس ينيع 0 نأ ىلا له

 ليست انزحهيلع موو لك ينيعف عا ينع باغ

 دالم نم اهاوس د مسا ن 4 ءردلل

 نب 9 هفو 500 فيةخ بيرعأ هقو ور< نع رصننلاب كدر قحسال ءانغلاو د

 ةيواع ىلا بسن ىطس ولاب للمره فو ىملا ننال هنأ ليقو ليش فيفذ ةعرقلا هدو هةر

 ىاثيع ىلع ت تاو ترك د -- مم . اقوغشم ت ع 35 8 1 5 قدسا لاق < نب ناسدح ىلآو

 ) 0 ( ىلوت ىذلا يرلصهد 10 1 تلد اه ةيدتنملا ا توصحلا اذه ت ركذفو

 ةظحجح ( ينربخأ ( ماعلا 2 اذه سلو قحسا نع يباهملا ديزي نع ىلع نب نسحلا ريخلا 0

 .اذهيف ينغل نأ ءلمأف هرضحأف قحساب نومألملا اعد لاق هانع يدلل ى +4 نب دمحأ نإ دمت

 ديم 1 هللاو نسحأ تاقف دا 5 هانغف # ليس ضد ع مان نأ ل لله * ينغف 0

 تم كتم كلذب رعأ وهنم ىلا م ك1 ل وعلما كاقف هزرعش ىنعم هنحاب ادع 0 نينمؤملا

 ىحي لاقف هدرفتوصلا درب 00 رع لاق امو تل اع هريشل هب ع ا يح يبأ أ



 ايضا ا ا اب دم ا نين نا م

 ل

1 

 دب
5 

 امان

 (ةذ)

 وعابع : نك عمسلا نأ جاتحي ندللا اذه نأ الاهناس>تسا يف يفبا ٍنسحأو هنانغ يف ق>سا نضل

 3 ملو ( لاق ) هلثب ىلو هلثمب ينال ياو لا قدما أو ن وماما كح قحشا قاب

 نيع ةلع يف بيلا امأو لاق هقذحو هعرطل ًاعيجج سانلا يلغي ناكو هقلح الا باعب ؟ يش قحسأ

 ينندح لاق لاو ا هب يندح لاق عكو فاخ نب 1 هب قر هرصن فءذو قحسا

 نيب 'يش يف قحسا عزان ميسو ةعاين ينأ نب مهار انا آلا كلام نب هللا ذيع نادك

 درتأ مهارب | هل لاف درلا يف فرأو قحشا هيلع درف همتشف هيلع درف ءانغلا ن نهانا يدب

 ياو يدشرلا هل لاقف نيريعلا يلاوم نم كلا تكيأ هلأ كلف نينمؤملا 0 ىلوف انو

 نوكف قتعلل دي بلاق ترض و عناد لك ءافاخال يرش نانماوملا 5 اب لاق نيريعلا ىلاوم 'ىش

 ىلع هل مقوف مهاربا جرذ>و لاق ترث ذ نيذلا ءالكوه 0 وهف نساسلاو تكئالكإو ماححلا مهف ظ

 قحساأ رمصب فعذبيس كلذ ناكف لوعم اب 0 ١ ةعرقع 0 تر اا هيلع زاح املق ةشيرط

 هانغنم ديشرلا ىلا سدف هياع لدبي نأ مهارب أ هنع بح نأ سعأف ربا ديشرلا غابو
 .٠ وص

 هاوس هلا عفاش هلام # هالوم هلذا دبعل نم

 50 ا ه * اشخيو هللا هبام تشي

 0 بيرعل هيفو لمر فيفخ فيصولا ةءاس يخأ نإ ميهاربال ءانغلاو ةيهاتعلا 0 فنا

 ب بحاص نع كاب تاربالا هذهب ديشرلا ىنغ اءاف ا لهر فيفح هيف مغ ال نأ لقو

 ءاضر يديساي هنع تيضر دق لاقف قحسا ماقف قس يضرب ىن> هنع قمر نأ اخ هف رعذ

 قحسأ ىخرتب ةرعاو سكر هنع ىذر 5 هلوق نم ناك 1 هيدي نيب ضرالا ليفوال

 يلا ةءاس يحأ 5 مهاربا ءاح لاق 5 نع دام انمدح لاق ديوس نإ دع ( يف رب- و ) لعفف

 ق3 نطرلا قحدأ ةيونو يتبون نوكت نأ قدك نأ 2 أ نيمؤَلا رمأ اي هل لاق دبش را

 دق لاق ت تلمف تلأس اك كلذ لمجت نأ تب آر ناف ناكتي هلونسوبكيلا يلوخج نيك نأ

 ىنف سعوافينع اقد يأب قدف مهاربا ىنءاح هيلع ىلو>د موي ناك اماف ةتاكدلا تاج نك أو كلف

 هيلا تحرش 2 تءممتعاو نط ءاسف ٍتنأ جرخا هل لق هل ماقو يبأف لخدي هل تاقف هربخ مالغلا

 نادم ىم الا رادلا لذ دال نأ كرمأيو روصملاب < ء سمي نب نمل 2 لاق ريا ام هل تاقف

 كل“ ىلع موب ةَشب تنكو رمد او يمت ر ىلع هعم تدض ىعم يضحتو يلا كا حو

 لحلا اذه كل<نيئمؤملا ريمي رام لاق هللا كلذ توكشن عيب را نب لضفلا ىلا ت رم لاا

 كلغ أ الةجو هتمدخو قحعسا نيئمؤملا ا هل لاقف دشرلا ىلا ل>دف هعم تقف هيأا اني مث

 هللاو ال لاق :ةماس حا مهاربا يلا اهو نأ هرادقم عضت يدهملا نينمؤملا م

 00 اح 5 ءانغلا َس “ب اذه هيلع ىر> نإ فاحيو 08 ٍيتءاح دق هنا لاق اذه تاعفام

 لاقف ءاح ةملس يا 1 مهاربا نا الا 'ىث اذ_هنم .يرجام هللاو كحيو لاقف هيلا دع : لآق



ٍ 
 | هلق, لدم 0 لا ارا ءاح يبو تب كل5لف تعجحرو عقر لاف ةمأ ركألو همم -00- هع

 | يع ملحد الو كغم ءىجأال ةسا ول نااب ينازاب كل ةمأ 50 هل لقف هيلا جرخا يمالغل ت

 قوت دعب الا هيلع ا رع م اذه نا مف ةلابرلا هيلا يدأف مالغلا جر 0 * حقا همتشو ارا

 اذ 1 و نانو تحطمت نا تيبحأ امناناة شه لع. كخزك أ نمو 4: لقاهل لاقت لد
 يول واد لاق ىلع نب ى ) نرد ) اهدعب . ىندواعب و تفيررضن او هلعش الف اذه ته 17

 و هم دأب دخلا توصلا اذه ينغ اذا قدما ناك لاق هيبا نع ىكملا نأ لقدللا

 هماوح دانالا مش مخ ا د ا ناو صهدلا ى اق ع را اذا

 باع 0 ع هدعاس 5 د 0 5-5 ند ريح توحالف

 0 3 ا ن ع ا هر كد م 60 نب دمع نرخ ل ولا 0 ءانغلاو

 نم ّ 2 0 ال ايش نبرشع همودق كعل نوما م اه لاق قحسا ن 2 ا نع ىلع 3 ىح 7

 ٍِق 2 0 ارتست 0 نا ىلع باطاو 7 درا و 5 ا 2 0 ىنغل 0 1 ناكف يناغالا

 ا عاملا 0-3 ناكو نينغملاو ءامدنلا ىلا روظ مج حح 0 0 كاذك م 3 كل كارلا ار لوأ

 ةفاللا لع هيي لدحر ّق نيئمؤملا ريم 1 0 م يلع ن :ىعاطلا لاقو هن رمضك كح و ىنع 11

 يناصي ناك نم قافحو ير د نع كل هاستنلاب الا 0 هنتلا 3 ا هه نون 8 نومألا لاق

 لق اناف ك 7 يونا نأ ىل لاقف اموب ةيولع ىفءام مّ يرام كا ورم ىدلا 1 ءوسل

 تالا كا دن نا كالا نا لع هم يس هنآق ندا اهب هنغ نكلو ال تاقف مويلا انيعد

 رعش ف ىنط هيلع تد :ةلاق تاع لاقف ء ادد اة كيلع لسا با ولا ناكو :ديرتام. كل حتشا

 وص

 دودسم ريغ قيررط كنلا امأ د هدراوم تدل دق ءاملا ةحرسأب

 دو رطم ءامل قار ٌُط نع اع دي هل ماوحال يف _ٍح ماح مامن

 ساجملا هب رقتسا اماف ةيواع يضش لاق ورع نعو هنع يطس ولاب لهرا قحدال ءاعلا

 ىديسأب لاق اذه ٠ نا ةيولغاب كحنو لاق 1 ءانغلا عمسإ أ نوفل ادعاق 0 قىدلادو ءشأاب

 3 ءاسلا رضخ لاق ١ لاق ينل 1 لاَقؤ 0 ريغ ند هلا رطاو هبوفح كدي 6 نم دييعل

 هباع تدكناق اأههدام هيد عف رف توبدف ندا لاو هيلع كراج اهلك هيلا ترصف هلوسر ينءاش

 ) ينربخأ ( هربأ هقيدصل سناوم قيد هروهظ 1 0 ىلا اركاو ير, د ه رهظطاو هن ادب ياض: كلو

 ع وهو و قسما تدنغ ءاللعلا نا نب هما ىل لاق لاق ضائرق يفاحر ا مهارب ىلع

 و توص

 دودسم ريغ قار َّط كنلا ا 2 هدراوم تَدْرِي 5 ءاملا 10 رمي

 )ع 0 ( مدلاو محللا جزاعيو جول طااخ يذلا ءانعلا هللأو اذه لاقو | راض دا بانو براطف

 ٌْ اذه ه رعش 2 قدحسا يف ْ 1 لاق ىنأ قرحا لاق نودن+ح 0 سيعلا 1 ان لاق و نب ى
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 تس وح
 ىلبلا لوطل انيهر ماقا د ىوللاب افع مسر 8

 اقع يعن ديد + هفرسصيف ىهدلا هرواعت

 نيكو ليش ماسل هيفو يطسولاب ليش ينان هل ءانغلاو ديشرلا اهب دم ةديصق نم قحسال رعشلا

 ةفرطلا نوداهن ام هنوداهن اتا ناكف لاق يدهملا نب مهاربال هنأ 0-0 3" ياقطا ةياور

 قحسا عنص امل قراخم + ىلا ثعب قثاول ١١ نأ قراخم نبا ىنثدح نسا د لاقو ةورك

 قراخ هنقل 6 ءاغلا حرط قا 2 1 00 هفداصف هيلع هيقليا توصلا اذه
 ذخأ يتح هيلا راصو لءاحتف لاح لك ىلع ءىجي نأ دبال لاقو ةفحم هعمو لوسرلا هيلا داعاف

 هي>أ نع يلهابلا ةثراح ينأ ن ءبتاكلا نيسلا نب دم ( ركذو ) عجرو قحسا نع توصلا
 5-5 ليلا كر 2و املا تساي 7 بخحيو ةيسورفلاو ةعاحشلاب 0 ناك قدس نأ ةبؤاعم يأ

 ركت موس هباصأف بور دهأشم ضع دهش دق ناكو لوقعلا ىلع ةضرتعملا تاف الا ن* ةفا مم

 هيف تام ِط هو لاَقف هن ع ىلع

 قدصوملا ننراغلا | تلفو .* ىلع الد تدك

 لوألا كتنش ىلا تيحر >2 هانت  كنباصا املف

 ىل نا ىلدوماي يراقلاتايزلا ةزمح لاق لاق ق>سا نع هبا نع ىو نإ ىلع نب يحي ( انربخأ )

 ماعم ىلع ماعم لضف ةرخآلا نم كضوع نوكي نأ كيارو كبدأو ك.بف عم ىضرتفأ ايأر كيف
 نب نمحرلا دع يندشنأ لاق 0 -- 1 يندشنأ لاق_شفخالا ناماس نب ىلع (ينادح )

 قحسال لوش ةمنل يسال
 اوقرفناف ىحلا لامح طلخا در * الا ماركلا برمشال تينغت نأ

 قرا كب ع كخحنوتلقام # ىلا كاذ كاعدتسافتنحأ ليقو

 اوقدص دقواولاق دقفزن اس |نباو * ماك سان 3 تنأ لدفو

 قرا كءضام اذا كيلع ىني * الو تابدانلا موقت اذب اف
 اذه فاؤم ( لاق ) يسلب ئخضورعلا رذثملا نبال يور تالا ذه نا ىلع نب ى لاق

 هبلثو قحسا هاحبف امام دسف مث هنع ةياورلا رثكيو يبمص الا نع ذ>ابب قدسا ناك باتكلا

 هدوو ةدنع ةعينصلا نأو هسفن ةعضو هل<و هركش ةلب هريخاو هبياعم ديشرلل فشكو

 ناعتساو عن 2 نب لصقل كلذ لك «لعفو ءااو ةحامسلاو قدصلاو ةقثااب ينألا نب رمعم ةديبع انأدل

 يح ةمدقأن ٠ ةديع ينأ كا اوذفنأو مدع او ىوصالا ك1 عضو يت كزي ا

 ناك انا عيرلا ن لضفلا تعلن لاق هيبا نع قخسا نيدامح اسدح لاق قدس ان 8 7

 سرفةفصيف اهدا ثنا ىمصالا|

 مالا نم ءاح لمتشم * ماس وهو لا يف هناك

 ماعلا ىلإ يعاطقلا روس د دعالآو جرمسلا نيد روس

 (نس :نانألا 254
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 لاقف يش اهم قبب م هلا لهن ملأ هل تاقف اهنيَغب تاه لاقف اهدشنأ يندمسف يممصالا لخدو لاق
 0 جرخ املفهلعحف ينطاغف | 1 8 نيثالثتاسالا هذه دعب 1 ملا اك ىتبام

 هملعو ىنثملا نب رهعم ةديبع يبأ لضف هل تفصوو هدنع اب هلخيو ةفراعا هركش ةلق عيبرلا نا

 همدقتساو الملح الامديلا ذفنأ ىتح هيف هتغروب رعلا مولع عد بمول هلاهثاو هدنع اع هلذبو هتءازنو

 .ءاح لاق قدحسأ ن نع يديزملا كشف اننا نح اق 0 01 ( ةرصبلا ن هاهي هن بيد تنكف

 افتام يحول لاحرلا ن هل د لاو يمءصالا يبأ تقر : ىلا ةرصبلا نانو م ةعامج كالا ءاطع

 نم ا تقل لله هل لاةف كالي 1 ُ بيرق اب هن ا هل>رب هضك رف سمشلا ف ا لك يف

 0 هللاو ال لاق نيئدحملا وو ءاهقفلا نم مآ ا ند وأ ةغلل لهأ ا طق معلا ل

 يمضألا وأ اذه رضح نمل لاقف هللاو ال لاق كنع 0 راء دكت أ ل هور كيك تعم
 هحضفف يأ يندشنأ وأ نأ ين د -ةدعل وأ ادع 5 قلها هع معمسأم ىلعو هيلع يل اودهشاف

 ةعربر وأ باف تح رفنا ىلد 0 هدأ نيبو هني لاخلا ناكو ل ضرم مث لضفلا لاق

 .للاقف لغفأ لاقف مهرد تالا ينضرف ١ يعمصالا هل لاقف لها ريو بدالا يف بغرب ناكو

 انوذربو ًامطاق دو 3 يلا يدهم 00 نشأ لاقف اذه ىوس يشن "ي ىف ةعسر 3

 لاقف قحسا كلذ غلبو و هلزنم ىلا دا املديلا كلذب ثعبو لعفا لاقف ىل# احرسو 0

 0 متسلسل

 201770 7 نيج ويييهترس
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 ليطتسس اياهاب عمبصأ # آنا ايفا حلا

 لياخلا لو 0 أ * قش ناكدق هنا معزيو

 لوش انوع قا انما »# انمي ينأ لاق لقا اذا

 لبق امو تان نإ هدأ #

 دلو لاو تاسارلا لوزت #- اواع كاملا: :ءاطع ةللحو

*« 

 ع

 ريب دام يرد ناك نا امو

 ” لش اناحنامصلا ضعبو
 لييسلا دصقلا نعهبراحو * يناصعذإ ةعسر يب اللف

 لا فردلاو صنلاعاشو# ايست اةةلدورب تءاضدتا

 ليهد ًاعزد هرتإ يف هل * انيز نوذربا ناك جرسو

 اق ال ءابغ كنأ « عاف فالآلا ةسلا امأو
 ليوط نمهز هود ىنايس * اهنع زعتف اهءاضق ناو

 0 نيب اهلا تنك لاق ها ع” قحسا نب دام قدح لاق دي نادم 2( د

 اا رع انا طياب 0 رصقلا نم ةفيصو تجرخ ذإ دمع ىلو وهو قئاولا
 ع رظن اولا :ترظنف: كلذ 3 ليداتملاو باذملا ناحل فئاصو ةدع مدقل طق ينعع

 3 :كيفجزمملا تنايو كمالك عطش دق د انأاي كلام لاق ىرظن حاحا نيس املف ينةمري وهو شهد

 ]| لاق مل 3 كدضف مولم ريغ تاقف كيلق تا ةفيصولا هذه هللاو كتمر يل لاقف تحادا ف

 رارملا لوق هتدشن ًافبينملا اذه يف يندشنأ
 يي 007 جر ةح_7__يصىلى[ى[ى[ى[ى[ى[ى.ى[ى[ى[ [0[ؤ1لىي 2222 29-2222222222-ك----------32



 تار وه يتم تلاقام ةياب * يتفاي هللا كرمع اهيلا ىنكلأ
 الم موحولا (تازخ شلل قو ف ةيضع نط تلاع
 0 وعلا هتحرط .نادسأ احل هب ةيمور قوم زاط كامرا نو
 حشار نامرب لفط اهل ةاهم * املاك حاشولا سالسم نسيلف

 كل. ةفيصولاف انبرطأو دير اكءاح ناف ان ايف عنصاتفرظو يتاح تنسحأ قثاولا هل لاقف
 ع ىلع حرش رس قح هتلياو هموب ةيقب برشو هباع حسب ءطصاف هاي هتدنغو ع هنق تعصف ١

 ظ قثاولا ىلع تلد لاق قحسا نع يديزيلا لضف ينثدح لاق ىمع ( ىادح ( ةبراكاب تفرضلاو

 هتيتغف هدب ناب تفقوو لارا ف 0 تذحاف سفنلا رئاخ وهو 6

 بشع اهل ىباق يفو بولقلا ىعرت * بخييلا امه ءايظ. ءاظلا نم

 تهذلاو توقانلاو سلا ايلخ و دك اهلي نو ركل ناولا هسا ل
 نلخ الو ريضام نكرش سلو <. نكس 2 0
 بقتذو اعلا عق ربت سما مول ءادفلا يسن اودغ نيذلا يفو

 بوهشو اناا قرست نيعلاو * تءهأ امو يفيع تقزم# ام نسحاي

 تحال نينيع ءلاق رس .يف عطقلاو #2 0 1 عطقلاف تقربت ط1

 ) قي مهرد كا ةناع . ىلرخاو عطخاو اذكأو فيفخ ماءطب اعدو ظشنو ىلإ شوف لاق

 قحسا نع يخركلا دم نب مهاربا نع ء نسما نإ لع نع هاوربم نب نع ىلع نب نسحلا هب.!

 دنع ىتنادح لاق لاقةمادق نب رفح> ( ينادح 2 مهرد ىلا ةرسع لا 01 هف لاقو هلثم و

 ءابقفلا يز م ناسايطو ةنطبم يف لذدب يلد وملا قحسا ناك لاق دمت ا نع صهاط نب هللا

 مق و نا .طووءادوس ةعاردبة عما موي ةرودطقملا لوذد يف هل ع نا لا نو.ألا ىلع

 د هود فلآ ةثاع ةلكيسملا ده كتماتي رشا دق نكلو ىحساغ رع ان لك او ل د ون ومالا

 لاق هللا دنع نب هللا دمع د لاق ةمادق نب 0 ( ينبادح ) ت تاي هيلا اها رو مخل 3

 ناكو اموي ”قدسأ ري هلا ادن آان رع تايزأا كلالا دبع ن نب دم نب نوره ينثدح

 ةمرلا ىذبدب كن ثادحم لحر يف مكلوق ١ لاقش ا رم 1 رعشلا يفدمدشو هناش مظعيو هلضش

 الا دحأ لعق ا1 نطق الو هلدنأ ةعمس ندع ككشي م هيلا همسأو هيف ينو 1 هباسأ ىلع لاقو

 لاقف رعشلا اذه نع دلاخ وبا لثسف هاورو هلك ةمراا ىذ رعش لدح نم

 مزاح ريسغ ةللمزا اههشحلل * 06 م ءاه حر | ةحردمو

 مس ءاونلا حابرلا 5 عطقشو * ايداه ناك ناو يراخا اهب لضي

 مسا اأو ىرقلا نيياف ةدس # ةلمشب اهزوج ىرفا تفست

 0 ىلادالا يرذ [توحسومم * هب اهذس نم ةورملا را ر 2 ناك

 تينغ لاق قحسا. نع يديزيلا لضف انمدحلاق رام نب هللا دنع نب دححأاو ىمحت ( ىثدح )'

 نيتيبلا نيذه اموي نوماملا
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 رغثلاب عرق, رفثلا توص رئاون“# :اهمجرو يناثلا عرق نم نسحأل
 001 0116 نم تاساكلا يف ترشا ند: # قمقمو يمظما ي 0 و

 ىلوصلا ) ينثدح ) ةدلاو بأن هاا غارفلا نسحاو كلذ ٠ 00 طل در الا نويل َّك لاَقؤ

 نيلغي ىلع هراد لهال ءاملا ىتس حق هل لاش ١» مالغ قحسال ن اك لاق ىحن نب نيسا ى ندح لاق

 رادلا هده ىف نحل هنأ يربخ لاق حتفاي كيج ءئ : يأ امون هل تاق قا لاقف اكاد هلاغب نم

 ْتف رظتساف ءاملاءويقسأ انأو زيخلا رادلا ةرعأ مطل ل لاق كلذ فو كف كنمو يي قش اذحا

 دق هل تاقف اءيياع ىتتسا نيلغبلا ىل ثمتو ينقتعت لاق ب ءىش ىاف هل تلق هنم تاتو هلوق

 ينال ناك لاق قدسا نا اه ندع لاق ىدسالا د ن دعا ندحلا 9 ) يح 0

 هيف يبأ لاَ هنم كدعضطف ثاأاوص 0 ُ ريخل ءأ 0 ْق ماكتب ناكو نابق سعاشنا ريصملا

 ريصنلا ريغ ا ال أريصإ د راما | اعلا نع تاس

 اد د 5 0 5 يف هنق ذ ناجأ نا ةفاحخ

 كذدع ا لمفف :أ نأ لا ا هدر 10

 ل 0 ءدفلو 1 يف وع دق ةلع بعل 3 مو كيش رااولضفلاهو ا 5 و ىحي نب رفعح

 ل ير كارلا دج ان ناو قدح هياع ىنحي سدل او كيخال وأ هل الا

 0 كَ نلضفال ينغل دادغس تئساحو هقرأاب ينك را قحسااب هنأ لاق كيش رلا مكن 8 ف ها و

 ل 06 ىغأ طق ىنعمس ام هنأو كد نك اذملا ىلع الا طق هتسلاحام ىلإ هنايك تفاح

 1 هدم 2 هان نه رادلا ُّق ند 6 اذه نع ني نأ ىديملا هب رثد تفاحو رفعح

 تاخد املف هياع امتددرف ىل اطذب يتلا :مهردلا فلالا ةئاملا ريخ فىعو هل هترك ذ ام ل-

 ل كالا قاع اع نستمع هنم تفرغف كرعا نع تلأس دق لاق مث ىلإ كد ةدلع

 نوره نب نوميم ينثدح لاق يلوصلا ( ينثدح ) لضفلا كل هلذب امن ف وع مهرد ىلا هئاع

 0000007 7 دا ا هيدحم ةرع ثدحتف تيدحلا' دق داسألا ٍلوُقن ناك هنأ قحشا نع
 ةيدمأ# نع نوره َّن نوه ىن د لح لاق .يلوصلا م ( افرع ا ند : اذه لاقؤ هذاك ا

 تدعتأ لاق قحسا نع كلام نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح لاق دعس يأ نب هللا ذيع ىمحع ىنثدحو

2 

 تي
 00 كما لا ىدأو 3 عفا همو 1 0 320-

 ذل

 0 تالو] 0 تانثا رشأ #١ 2 ايستسا اذا قورعلانا

 عمسصل م ىلا رظناف هعدقو د هقأ ىعاءي سا نم تيل لْخأ ذاق

 1 ينغأ ال نأينام دق ديشرلا نأ هل تاقف مهرد كلا ةنامثال بها يح ةليللا 0 فرصنأ كلاعنلا َّك

0 
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 ةعاسلاهل د ا فلأ نيثالثب هالطو:انك دق طق رعشلا اذه عمسأ ' هللاو انك لاقف لاق

 ينند >- لاق ىلوصلا ) نا ( مجرد ا نال اناصوف تالا كلك كم كالو هل ةلص

 الضواو هعقر هيلا كل 7 قا ىلع نوم اا تنع لاو ذاملا 5 تتاكلا 7-32 نب نسوا 3 2

 هلوق اه و 9 اذاَف نوم ا هي 2 هذي ند هيلا ١

 يللذ نعو يأذ نع كوفع نس * ىم دا نم ظعأ 'ي 3

 ا هو رح مظعأ كتحاف 8 املك دق ردحلا ف اذو اذ نكي نإف

 ىرك د ىلع هتاضشن دعب هسا هن لاحام وكم ر> نم !ردق ىلعأكرذع قحساايلاقم“ كك 8
 انمموديصال لوطاقلا ىلا قثاولا عم انحرْخ لاق يباهملا دم نب ديزي ينئدح لاق يمس( قدا | ||
 تقولا كلذ يف قحسا مدقو ديقعو قراختو ةبولعو ةناب نب ورمي مهفو نينغملاو ءاساجلا ةعامج 00

 انركايف حويصلاىلا روكبلاب مآ مئاحادقأ برشو لك أف داع مث لوطاقلا ىلع ديصتف هعم هجرخأف || ١
 0 وملا مهاربا نحلل ةناب نب ورم ىنغف انحيطصاو |

 دجلا نم ءار ىدتع ةجدم © حسا طا رومأ تول

 دكه اح الك يدا الاش 3 1 تقناو نم ىدنع تيدا ش

 قئاولا لاقف هريغ دقو يدوملا نب مهاربأ نم هذ ا يطسولاب لمر فيفخ هنطو

 هردنج هنأ يدهملا نب مهارب , مز امت هن كلو كأن ا ّ لاقف ندالا اذه فرعتأ قحسألا

 اد قل |ولا هن حتساو هتقيقح ىلع هب ينك ءاننن تنااوع ىل لاَقف هياع يمدو هدسف اذ ةساما

 هللاوال لاق هيف اذه لو ىت ع يدوملا 0 مهاربا 2 تنأفأ 3 لاقف هنا نب 07 كلذ خف

 ا كلوخداش ءانغلا امو هش نح ام اذه نلو هلأ ديعو هدي 3 ةقيقحلا ىلع امأ هلثم انأ ٌْئ

 نيب زيك ا ء االلضف ءانغ ءادان ت تك ينغأ تأ نع الضف 0 3 نأ طق 0 ام هف ان

 نملو كل سو 5 ناف تناك نب 321 ؟اك هريغ نعو هنع هيد اك تش توص ا هذ الاو نان حلا

 تاودا ورع عا نهر هب يأ ةعيفص 3اسف فا ا ناضق نم توص كل سال هنأ رع

 || ق>سا لذ دددغلا نم ناك اءاف مك ةأف هىلح نع هتماقاب ناو ق“”اولا هضماف كوقلا يف 0

 هدشناف قثاول| ىلع

 اروكب هنرك ا .ساحمو
 اروفصعلا قطنتسل حبصلاو

 اردع هلثم نعر م

 اروثاك هيسح يصح ىلع

 اروطس هنتم ىلعا حسي

 اريصصح هلدم لاحم قد

 ارد نإ قالا |وساو

 راودعسم هناَف بابح 0

 ا َِ

 و
 ا

 2 هب ءاحال 2

 ارو تو دع ف عر ميس

 اروضحب اوفحدقبرشلاو

 ل يل اريكتلاو رغصالا يساك

 وو



00 

 اريزلاو امم مبا اوامعاو
 اريرحد>للا ىنخملا اوبرقو

 ارورس 4 نوريطي مهن

 ا ربع اب الا
 أريعت سم كلل اعدنم

 ارو. نكي ملو هلزمم
 أريح مسح رمشعك
 اروز الا ىهدلا نوقطنال

 0-5 غض 5

 | ةيقف فلذا اف رععم

 اروع .هيرقلا الكم

 ا

 أروم ذا رد نكَدَدع ماهأ

 أريح سم قلاو ١

 ارون هلغ قا نه ير

 اريخوب ىف ندآلا ءدجو
 ا زب هني كاملا حرص اف

 اروظتحلا هب. سانلا نما دق
 ا ارب تاز
 ريع العاب 4هنئم نودرب

2# 

 د

 # ارو الو يم.عنلا د>احال

 نن

 اني

*« 

 د

27 

3 

#« 

 د

23# 

 يد #

 د

 انن

 د

 د

 د

3 

 د

 د

 انت

 اريمز م-ماديع تبواحو

 اروهشم هقذح يف امدقم

 اريبصص# مبرشىف ىرب الو
 اك ومسبم قدلخل الو

 اريريث احضوبه ادب رم

 !ورتع احا اعنش قوي

 1و كم هملعب الضخفم

 اروعذم ايراه ينم ذاعف
 اريثك اقح ممم 241

 ايكن هنرمك اذا
 آل كاكا اما لو
 | رقه اننيض» امدق تنكو

 ا! 11 نوزلا فاهاءامو
 اريصأ هل ناك نك نع دف

 اريشم دري .ملو 00
 از وهنلاو يديلا لق

 ايدل مصتخملا هَ رو

 اروشنم هب لدعلا حمبصاو

 ا رلاو ريما: الع اذا

 اريقفلاو ىننلا ىرت ارحب

 ارك 4 تكزالا هاي

 2 ول كملا تنك

 يثعالا ل وق ى ل 0 لوش قدحسا تعم لاقنورهنب نوهت مم يل ”دح لاق ىلودلا( ىندح 2

 0001 ع انف نولزت وا » امداعل_لابوكرفاو كرتذا

 نب ةعيبرل يندشناف اذه لثع لحال رجلا هل< عم ناكو ىنعملا اذه ىف 0 ئش هل تاق مْ

 ءانعمل ل 5 نإ ينعم ىلعالمج نواز عفر ف دهاشلاو هيويس دهاوش نم تيبلا اذهو )١(

 ند رار ظبم 3 نولزتت و 5ع كاذِو كوم دا لاو هي براقتم نود رنإ يدم

 ن ولرعت مث

 ينيمامدلا 0 هب اويلس دهاوش حرش ن 0 هأ مظنلاو ىزعملا فس لوالاو اهفالا يف لهسأ اذهو

 : اسايف لعف ىلع عمجم ال لعافو لزأن 0 ا هيلع ساشإ الو طفح ام ىلع ًادهاش

 و هدنع ريدقتلاو عطقلا ىلع ساو هلمحو هب ويدسو ليلا بهدم اذهكلذب ن نوثورعم



 دهوك وحد ني نعمت

)٠١/( 

 لكيه متاوقلا ةفظ وأ ماس 3 اهدارط م ليخلا تدهشدةلو

 كزنَأ ماذا هكر ا مالسعو # لزان لوأ ت :كف لازن اوعدف

 ينثدح 2 0 لَه .٠ نا ىنندح لاق كلوش فأن :,ي هللا ديع |1222 كاف يح ينادح )| ١

 ا دقوانيتغت ظحالام ان دن يرسل وسلا 0 00 حشا ل 0 0

 اعين ه اهوؤرعت ال لاقف اهرب ان رف دلع نمو م ف ف لاقف ةمئاف ىهو قحسا

 ةفرعنا ال يو تع رخو امم عفت يتح اهاوهو اهوعد ن نكملو 0 يم ظفحتلاو ىل عن :دتلا [|

 قحسا 5 اذكه نمر هلو ءاروعلانب , حيلفل 4 كحد :ضلاو ت تع :غو تأد أو الوأ تناكاك تساجو

 جه

 اًملع امو 2 ةوقش هتقلع * اقرذ ناش اييظ تقلعت ىف

 أه ديعتسإ وهو هذ نيب ناك تن دلش دس ن“ : عادقأ ةسح ناب ىلاو يح برّشو قحسا براطف ل

 1-5 ةاود قحسا د ني ا 2

 افعاو كاذ نع.تسفلا ىف لل ناك او * دخاام ىدعت ضاداس ا ]
 0 ظفاح كنم هتظفحتسا امل كنلع * نكلو كتس انينغ طخالم ا

 ظفال كظفاكح اظفلي مو ديحم * ناحم كءانغ ينفام مقا
 لظناع ناغملل ديد طظدعو 0 ينم كلوقلا اذه ضع قَد

٠. 

. 

5 
 و

5 

 ديشرلا ىل لاق لاق قحسا ينئدح لاق يباولا دمت نب ديزي انئدح لاق ىلع نب نيسحلا ( ينرخأ )
 عيبرلا نب لضفلا ىلوتو هكا ا نميرفت هيلا .نوثبح ةيلقاساتلا ثاذح ١ ين ابا

 57 ناكف انس اعد مأيأ كعل ناك املق ككسم اف كلو كاذو تأ امو يي حادو ب بضغق ةرازولا

 هتننغ سس

 در هه ©: وص

 قدصلا كدتع رضف * هاد ص أذا

 قحلا عفن, مل اذا © لطابلاب عفتلا انبلطا

 قئرلاو ربصلا هاوه # ىف امص مدق ولف

 قزر :يوهلا نكلو *   شانلا لع تهدقل

 قحسالا هنا عيا و عماج نبا ىلاو قحسا ىلا بسني يطسولاب لهر فيفخ تايبالا هذه يف ظ

 (قرخاو اهو تر دق قحسا اي ا 0 لاقو ديشرلا كدعْضو لاق 4 .هاتعلا ينال رع كا نا ليقو 0

 امو مصتعملا نع تلخد لاق هبا نع قحسا ن داه ىلن دح لاق 0 نإ ديب ا لاق نسحلا

' 
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 ديب ىف دعما 0 ف كثيف

 ظني ديس انمبا> ياللا جاتا ثبت رت اي ول 5 انتم 1 و 520005 ل

 مانغ من هل شنب رفاتوص قرا ةانغف .قواتو ةبواع هدنعو هيدب ناد قلاولا اذاف يأ فمي



 00 تءفدنا قراخم ءانغن ود ةيولع ءانغل هبر 4ب لو املف 4كي طاف ةيولع

 كهتملوص

 00 سم أي 1و رخحا هَ 001 0 فلاب ىل سماق

 «© ١ وص

 5-3 :حقلا لبق بحلاناك تاههو تن ى وهلا كب 2 نأ ند 0

 بهذي رلاهب بهذ ا ص #*# كلام 1 تنار داع اعز كالا

 قحساأ نع رصنبلا يرحم يف رولا قالطاب ل 1 ليش قحسال ءانغلاو نوئحملل رعشلا

 رصنيلاب اح زه رعشلا اذه نم اسل امهلا ايما 9 رخاآ نيس و نّبلا نيذه يف عماج نبأ ي غو

 نافاضملا ناتيلاو
 بذعملا دائوفلا ىف يمياسأ يوه * يكنم و يمظع ءانحا نع م>للا يرب

 000 0010 0 هلا نم * ةرم كل تأر .نا دعس فاو
 اموب قلاولا يدب ناب 0 ينغ لاق ياهلا دهم نب ديزب اسدح لاق ىلع نا نسحلا ) امر )

 .«© ' وص

 0000 6. دعاس لل
 ا كو ا كسل

 اد د كناو ه ضار قنا رهطاو
 هريسك اذ يدع اب * يثاولا ريال كل

 0000000000 ادع انرط قئاولا برطخ لاقىلتسواب جره قحسال ءاننلاو رعشلا
 ناكو لاق قدسا ىنعي ريزبلا اذهل وه نينم وا ريما ال لاق كل نحللا اذه كات 3 را عل 1

 بحار يهرد ىلا نيئالثب قحسال الا اك لل كولا ارا كشف ارخاح قححا
 دنع قحسا ناك لاق 5 نع هبذادر> نب هللا دبع نب هللا ديبع نع بتاكلا زيزعلا دبع نب ىلع

 ةيولع هانغف رضاح ةيواعو يخر كلا جاححلا نب حتفلا

 0 تملوص
 ضيم: سارلا  تءاردا# قد اكدت ”كتقلع

 اضيف مكلاوت ضيفو 8#: راح د عاو# سن ىلع

 ا 10 د حك ف 5 ضرلا كحاذلا
 ايتلا ىل ا وأ .نأو * فام_اذح_كاعأو

 اا ١ قحسا نع ا يل ع ل ةبابسلا ل دا لقا 0 نبال ءانغلا , ةنذأ نبال رعشلا
 يي ععي
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 ظ ىلسوملا مهاربالو لوأ ليقث رجيألل هيفو اضيأ قحسا نع رصنبلا يرحتيف قلطم في
 أ لاق لبق نمل حتفلاهل لاقف احزه هانغ مث ليقثلا يف هابا هانتف لاق يعاشطلا نع كلذ عيمح لمر

 | ضراعتأ قحسإاب كليو حتفلا هل لاقف قحسا ىنمي ريزهلا اذه لاق جزملا نملف لاق جرس نبال ٠
 ركب رج الا ينتافام هللاوق كلذ لع لاق هت ىلع قحسا ضمن لذ جيرس نبا ليت
 أ مصتلالعأ اموي تلخد.لاق قحسا ينئبح لاق دحم نبديزي يندحلاف نسا ( رح | 0
 نك نمافو> تفقوتف يلادةساوهنم توندف يناندتساو تبدءصم نيمهارإ ب قحساأ هديَعَو

 / دنعام لزنتست مكناو ميركل قحسا نالاقف مصتعملا نطفف هاربا نب قحسال سلجلا يف ايزاوم
 لدطا نار 2 ينأ لوق ىلا ة 7 ان تا انثدح َّ  ةماكدأ "لش مر ا

20 

 ُ 7 جا
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 صعلا ن هنود اضعبو شار >> | ذإ ةورع 0 عل ىطإ هه

 بف دن واه د ىلا ممتعا اهدشنأف

 ضخ دحام ن ءطحدق هنأ يوس #ض هع 5 هك ءاع قل 0

 تانكلا ةباور هذه نينم ْوملا راها تاقف د الا تايد طاغق 6-0 دحام نع 1 دو كيلا

 نم ينرذحن هلع ينزمعو تقدص 8 9 لاَقذ ضخ دحام نع زب حيحصلاو 0 نع نا امو

 ظ ناك هال قحسا نم ردبت ةرداب نم ىلع قفشا دق هنا تءلعو تكسماف ىطاغل تطفو قدحسأ

 ظ همحر ينم نك 8 0 ليطيو هتبوقع م ظعل ىح ا نم ءافلخلا يف اذه نم ليتغتا

  ةيواعم نب هللا ديبع لاق لاق ىحي نب ىلع نب يغب انت كلذ ىلع هللا

 ظ ءانغمن هرثك ألم قدجسا لاقو ميدقلا ءاتغلايف جرطا لْفأام لاقف نوماملا دع انك نإ ٠0
 ( انوا ) ةياورلا ليلق هلا نومحعزت ىذلا اذه ناحل ت تاقف ميدقلا جزيلا يف طوص نينالث م

 1 د ؟بمهلا كللتات 0 ساب ءاا يللاق لاق قحسا ن نع يأ ادد لاق يحي

 كاق ىلع نب ننملا فري ا لاق قحسا نع 0 مدح لاق ىلع نب يح ( انثدح ) ُ ا

 هف لوقا ! ارعش بارعالا ضعب تدغنأ لاق قدعسأ نع دهم نب ديزب اند

 قارش ماس :كل يزح الا # فا را ثا
 قاتشملا ةباص كيلع تحاه * اوالأ ةفصان موي ناعظلا نا

 قارو بكار لضم نين 2 هدف يف اننا د سأ م

 قاقزإ سقمدلا .تانيك رح * لما ا انعدو دا كد ذ

 قارب درب بدع -رغاب"#« ترصقاف كاذء ورده كرو

 قاشعلا عراصم تعرص يتح *« اماستو# اف ترذحدقاو

 قدا وا ابلمدحم اكل ه4 هداوأ تل مرام
 قارشألا عطاس ةفالخلا رون * هنيبح قوف حولي ر 2

 هنازو لاما عم لالخلا ىك
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 ل

 نإ
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 قاف ىثح يف دعصت اسش #« ةبامص كتار ا تسفنتو

 ان

#* 
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 قالخالا مواكمو ىتألا ىده 3

 ( نم 2 نعل 18



 م 1
 نيم د د عب

 مكس بلل

 ' قارعالا ةححص) داولاىرح # امناو دانجلا يف كقورع تح

 قاروالا نه اوعمحام كلمل * مهرخذرثك اناكفكولملار>ذ ٌْ

 قاع نوتمب ىلع نيرعلا دسا.. *# مهناك بوزرللا ءاجا ترذو

 قاد ريسغل ا مهن ويسإ ان 0 دوا مشتل 4 رك نم 3

 كالا رك الخب تقراف دق < انطقو اهلها يف ةزيزعو '
 (ان ربخأ) كريغ دحأ اهعريمل ةالف تيعر لاق تيافأ امو هل تلقف دم ابأإب هللاو تيلفأ يل اقف لاق

 ا ل تلق كاق بدبش تنب ةيفاع نع ىلع نب نأ يخأ قدح لاق ىلع نبين |

 ياش ن ل مكقول>و بهاذ عطقنم وهو ةفيلخلا دنع مكعم رضح اذا عنصي ناك فيك قحسا نع
 ١ (انريخ ار بارتاا نم لف ام ريصن ىح هفطلو هس 1 هقفرو هقذحم لازإال هللاو ناك لاقف امدلا يف

 رثك قحسااب. يل لاقف عيب رلا نب لضفلا ىلع تاخد لاق قحسا انثدح لاق 0 دج لاقى

 0 رشا لاواك ها: كحاضأ كاذونانأ تلقف كلِح لاو

 سفنتم هلالخ ن اراب رمح ه0 ءءاروت ناذ ريلي ناب تيشلا

 يلي ا 2.4 -ءتدسيو لل 6 ءءدادلسلدلل
 002 1 ليظن 3 1
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 نسحلا ورح 0” دبا ىددح لاقاديإ نع دا نع ىو نب نيا :ينريختاو, قحيبسا: نتدح
 ضراأل كلاما ىلبألا يحي نب رت كلانا قوسا-ن زرع كلما نمع نع دمج نب رمززب نع ىلع نإ

 ةئكلو ال لاف وه :ىللعأ لاق ككشي كش همالك يف يار ريسخ لاقف هريخام ينفع قحسا

 ىللاقف يبأ ينءاذ هكتياف اهدب هيحح نافهل لاقف ةوفج هتقلو مداخلا ذفان هبحش تارم كءاج

 ههبلا تببوف تاو لضفلا جرخو | اضيأ تحش تئحو ىرح اع يتريسخو كنع كلاس دقف هقلا

 : امق ترتك د دقو ةعقرب

 اسانوكشأ كير نسح ىلا * ءوسلكنم كءادف تا 1
 اسالتحا الإ رسأ نا نع مالسلا نيبو 00

 اه الا كادي هدازباش 2 دفاع ىف كرمأ تانقلأو

 لجشن تح نم هاو يديساي هللاو ال تاقف قسافاي ام املعف دق 1 لاق من 3 بلغ قح كح اهأ رق رق اهاف

 | يبدملا ول وب انئدح لاق ىلع نب ى“ ( ردع ) ينءاسأ كلذ دعب دعب مو ًاديدش الحخ دفان

 3 باغ دقو ءاحأ ص اموي م< هتعملا 0 لاق قدعسا ىنثدحع لاق كالام نب هللا دبع نب د# ن

 ىتتغلبف ىنغ موق لاقو درنلاب بعلي موق لاقف تقولا اذ_ه يف عئديام لوش َدح اولاعت لاقف هنع

 ردقأو عنصيام مهفأ ىكلوالا ت تلق بنغلا رمتأ لاق حاَو لوقأ اذأ تلق قحسااي لق لاقف ةبوذلا

 بجحو لاق يمد كتاف بص 5 ناو 0 كل لاق تيصأناف ت تاق بصت م ناقلاق هّنُذ رعم

 ناك ناذ امف تملكت يتلا ةعاسلا لففحت تلق ًاتيم ناك ناف لاق سفتني تلق للف لاق بجو تاق

 سيك اوبل ادبنيح نحو »* ةمالق بدشملا يي“ صقتاب م

 لاق ىنأ ينأدح لاق يحي (انريخأ ) امه را كاكا اك رفو 0 مالغأي تاه لاو

 الا يمكحام تاق تّئتام مكتحا لاق مكطاف تلق تفصنأ دق لاقف ينترق دقف اهلبق وأ اف تام
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 تاقف ًاديزم ىرتأ مهرد بفلأ ةلاع كل ترمأ دقو كل ىناضر.ناف.كاق نينمؤملا ريمأب كاش 0
 ريمأاي كلذ ىلا نجوحأام تلق ادي زم ىرتأ مهرد.فللأ اتنام اهتافقاق نينمؤلل يأ كلش ك١
 هحولا قيفصإب .لاق :قينمّولا ريما كلذب كالوأام ت تلق 1ديدزم ىرتا فا ةنامث املاف لاق نيئمؤملا

 كلامْنبهّللا دبع نب دم ينثدح لاق بويا وبأ ىنثدح لاق ( يحي انربخأ ) ائيش اذه ىلع كديزتام ظ ٌّ
 0 املف رامالا 1 امف كرو ع باف 3 ةئيفس عولخلا دهم لمع :نأف قحسأ يف :؛دح لاق ١ ّح

 ير 5 لاق هك توبدف تدبوف قحسا قدحسا او>اص ةئيفسلا تاوبأ ضعإ 0 1 1

 تاقف اناس اف لق يل لاقو ءالخلا ديري ماقف كئاقسب هللا اهرمع نيئمؤملا ريمأاب ةنسح تاقف يتايفس َ 8

 فالا ةرمشع كل نيه ال كلنا حو قحسااب تنسحا يل لاقو ًادح اهامشاف تاسبالاب تءقف جرخو

 يف يحي رك ذب ملو ناكملا ىلع اهب اعدو كحضف كياع هللا عسو اذا نينمؤملا ريماي يتم تلق رانيد | '

 قئاولا تينغ لاق هبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق دب زم نإ دمع (قرح) تانالا هر

 وحو قه ىلا تقتشاو يئاقم لاط دقو ىأر نم رس هدنعاتاو هلل 00
 ©ه© ر 1!

 سافنالا ةفرعض يعودبشلا يف 8 0 تاتي نر احلا
 ساسبلاو تاحتللا نمسح < انك ىدنلا درب تلمح دق

 1 كاتخأ] حر اذيحاي 0 ُن اذمحاي ناكم ت تاق ول دمي انأ ل لاقو هنسحتساو هيلع تيرا 1

 ريهأ هللقام ىلع .نهذام تقف نيقتالل سيطاو ,ةماحو لقاو هاج جو يذغأو قرأ 0 3

 تاقف لق لاَقف دعب ىف ريسفتلا نكلو نيئمؤملا 1

 سايلاو هلوهذ دعب بصال #* ىوطاو ةبايصلا نم ا ذام 0

 تقتشا مهلاو بوذلا ال دادغب لعأ مسن نم بونملا .ىم هب ءىجتام تيطتسا اس ا قئاولا لاف 7 ٠
 ضماف مايأ ةيالاثث دعب كل خا لاقو كدعذف هدب تامقف ت تقونيئمؤملا ريم قع تاقف اهلا آل

 ىلع نب يحي ( ينربخأ ) لوالا ليقثلا نم اذه قحسا نط * مهرد فا ةناع يل سو ًادشار 7

 نسحوبدأوف رظو ةوتف هل تناك ف طق رأ م لاق قدحسا ن ع ينادح لاق

 50 ترضخ ةوتفلاو بدالا نه نف : لك نم ظح لرحلاب تخلاب ناكو لطلاب
 قنمولا ريعا اذ ريخح ام يل لاَقف يبي نب رفء> ينيقلف تف ةرصلاف منان هنأ ىل كتف دقشرلا ل7 ويلا

 يلا 3 مان هنأ هملعأف 5 4 ا جرشت ننم ّوملا 1 اد ىلا ىض.و كناكم فق لاقف مان

 ذ>أنوكينغأو تيتو انموي ةبش اح قام تح لزنلل ىلا انيءريف يمول يل لاقد |
 جاو >اب ا انمعطف ماعطلاب اعدو انباس ائحرطف هلزنم ىلا أنرصق 3 تاق اذه انتقو نم اننأش يف

0 

 هسلف ربو رح صيخعشب اعد باّومشلا و ملف هيإم 0 لاب كل 0 نزربتل لاقو يراوطلا |

 رع هنلا مدقق ب تاكا اعد 23 ” هقغاو يبا لعحو كلذ كد هع يل اعد مْ هب قاختف .قولح عدو

 ٍْق طاتحاو لوغشم هنأ هملعأ نينمؤملا را لوسر ءاح ناو مهلك سانلا ن م د نذأيال نأ

 ناك الحر ىنعي هل اونذأف كامملا دع ءاح نا لاق م 3 مدخلا و باحخلا عيمج ىلا هش مدشو كلذ

000 
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 0000 اا دراسة لالا هللا : اننأش يف انذذأ مث هتاواخ رضحيو هحزاعو هب سأنأأ
 هب 5 يذلا نيبو هئيب قرش ملو بحا الا طاغو ليقأ دق يتيشاها حاص نب كلملا ديعاذاو

 0 عاملا يفو فشقتلاو ردقلا ةلالح نم ىمشاطا اص نياكللملا دع ناكو حب نب رفع

 ان ةعف ترش نإ هب ده>| دق نيئمؤملا ريمأ ناكو لياج ا ىلع نحر 0

 0000000 0202 ىلإ رطب اثم دحاو لك لق النقم ءايلاراعلف هسفن ًامفر كلذ لمغب ملفا

 هتيسنلق عزت هيف 03 ىذلا اولا ىلا :راص اذا يتح انوحن لبقأف انلاح لخرلا ينو يغ قدن
 ا غو اضع خفتنم وهو ماعطلاب رفعح هل اعدف انش ان ومعطا لاق مآ 0 هناسابط عم اهب يعارف

 ا ثا لاق مث باسلا داش دحلاف هيف ن2 يذلا را ىلا لقأ مث هبرشف :لطرب 0

 لطرولطرب اعد مث قلو وو رير صرخش اعد 7 0 مدح هللاؤ هيف م ىف ْ

 ىرسو رفعح سفن تباط (.افءانغ اع 0 هللاو ناكف انينغيل 0 0 تح

 كزي و ناعفتل لاقف حتاوح عض وم اذه ل لاف كهنا وح عفرا هل لاقف هيأ أ تفتلا هب ناك اه ةنغ

 كك يضردق نينمؤملا ل ناف لاقءاضرتت نأ و دحاو ىلع نينمؤملا ره هل لاقي د هن ءاع معاني

 لاق حداق نرد يلع لاق كيل لوقا 0 كدا لاق قدحاح 5 لاَمؤ كار تاهف

 ند ىنعنعي )0 هناق ةعاسلا 0 اهضيقاف اضف هن 0 ا ناف مرد كمل فقالا هعلر مه

 ع نول لام ند لمح د ةئيعاط ن* ءاض ينكلو يله ل كالص نأاىلع لكك ردق نأ الا اهايا كتاطعا أ

 رمصم نيو ا هالو دوق لاق همسأب هود يح نيئم وما 00 55 ا لاق اا للكشف 0 ا

 أرفعح ىنعأ لحرلا ركسدق يشن يف 0 قدحسا لاق مهردفاأ 0 0 ةيلاعلا هلئب هحوزو |

 رادلايف ثدحوو رد دق كح 0 رفعح اذاو ةيقرلا راد روضحدالا ةره 0 0 شل تحصأ ا |

 ىلع الخ داف 00 طاع تب كلما كيعل اعد 2 مهب اعد دق هو رظنو يضاقلا فسوب 1 اذاو ةلح

 ةعل رأب كل أو كنع ىضر دقو كيلع ادحاوناك نينمؤملا ريش | نا كالملا ديعل دشرلا لا لاَقف دقرلا

 ةيلاعلا هتحو زدق ىف اودهشا لاق اَهف هْسأ اعدم“ ةعاسلا - كَ م م اهذم ا م ا فالا

 نب رفعح جرخذ اماف لاق اد ةلوو لام نم مهرد فلأ ىف لأ هع ا اع

 افرح افرح هيف انكامو انم ناك ام هل ت اال را 1 رت كب لاف طا ع هتان ىح
 3 - 9 م

 ا و 420

 ١ ك1
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 دا ٠ كا هإ تدعص دق هل تاق مث هب ريد وعلل بج عنس اموكللا دبع لوخد 0

 (قوحأ) ا 0 2 اهءان هاو كنايضي هل ف وأ لاق هتماعاف وهام لاقف انامض نينمئوملا |

 * ليس كيا ة هد لا له * يف ينط تعنص ا لاق قحسأ ع نع ىديزيلا لضف ينثدح لاق ىمع

 كافرر تاز شا كريه ملأ تثعبف ةروك !ب ةبك اف قبطب ينأ لوسر يفءاجو ةيولع ىلع ه ةقلأ

 هيلع لخد نأ ثاي : ةدب اب ينأ دق هنظأ يبا لاققذ ةروك بلا هذه نم ناك كلا تعبأ ةعابلا ١

 و منا مدلو لاق تددا نادق هنأ يت ربحأ دق لاقو هب 0 هنم بحعتث توصلا هانغف ةيولع

 || نوءلعتسويبا 00 تيدا ىرغ نب ا ناكول هللاو ل يت ىو قحسا ليضفت ىلع يننمولت

 اك نب ديعس نب ةيواعم يبأ هيأ نع يلهابلا متاح وبأ ركذ دقو هب الا نوشيعتال ع



 ف هنزل قحسا عئص ا تناك ةصقلا

 ينأدح هعضوم يف توصلا اذه ا دقو * 1 ناقو نماربع نم نخيغ 5

 ينعد لاةف يدهملا نب مهاربا ن ١ نع قدما ات تلأس لاق يحي نب ىلع ينثدح لاق ةمادق نب رفعح ١

 د ::تح لاق فافخ 8 نب نسحلا ) 0 ) ةباكح الو ةياردالو ةياور هل تسداف هنم : ْ

 تناث 0 و'تارشلا سسطاب ىصخم تناكو يراحةرامخلا ةمشه تاك لاا يديزبلا 0 ٠

 : اهثرأ تاقف 0

 نايتفلا نم اطزانم تلخو * ةميقمروبقلا يف ةميشه تحضا 3

 نالسعالاو : رسلا ىف هل تيد. * هيج لا ا 0
 ناسحالا ىلا هّوِص رتصرو * هداق دير املا ني مدح 5

 ةحاح ةصفح ىنأ نب. نن ردا ىنلاسلاق هءاضدسلا ندا اندح لاق دب ره ناد ( قرشا 7 ١

 ْ يل لاقو ل امف تدزو هل املضقف 1

 ماع يبسصوملا نبا اب ناك * امراكملا اولهج لاجرلا اذا 03

 اعاخ مار 590 تلح اعاد ءاش شرعلا وذ كاَمْأ 9

 امداخ .كادتل هان نك * انا تدك ول وا

 داما فرض هب لزنف ةصقح يبأ لا نيب ند احم نك ىل لاقو دامح لاق

 . 2 اط لاتل
 يراوزو يتوص ادن تدقفاذا هي اط تفلح ندا ك 007

 هللأ دبع اعدو يناعد دق ماش م نب ىلع ناك ل نع داع اند لاق 0 نإ د( فر

 ناك بارعالا ن 0 ةنع تلعاشلاو اديدش انحبطصأ ّىح هنع ت راق ةلع ينأ ندخل

 ف نا تأ ولاسق ييداعإ نم ضع ماسه ن ىلع ع ناكر اس نا نتكأذ ين
 ىلا بتكف فئخلا ىلا هيف ينبسني رعشم يبات

 باضالا ةوعد نع الطب لح انملاو فااو عربا
 با ىعالا نم ىو أم ضعب * ان نات اررعدا احط

 تاتكلا يام راع نك ناو اع 2 2-1 يذلا انفع دق

 ىدوملا نب مهاربا هنظأو دامح لاق تاسالا هذه ىلع ةنيبع.ىنأ نا لمح يذلا ىلإ تا

 باوكلا در هلع ىدنعو ناكل ا ىلا تمهف دق

 نايات ءا> يذلا 8 6ك الونود ماهى ردو

 باتكلا ذهدعب نوطح كيف« ىلآألو نولعاة كما تلا
 هلؤسرتاب ٍض امأبأ تالعا دقو ءاشه نب لع ىلا تبتكو ىنأ لاق دامح لاق

 ليحتل تار 2 تيأو د ينتقراف 0 ندع

 لوفي اني تنك يضم ان + انك الو تك "دره



 |[ ١١ كاس اند لاق ديم نب دمحم ( ينربخأ ) ادئاع ينءاحو ىلأ كر ىعقر هللا تلصو املف
 هسفنل كلذ ىف قوقل داعو يلوالا هّتحرذ ةرصبلا ىلا ينأ جرخ

8 

 نةسلابع يجف نا اودان ييَح 0 ا م

 نبت لو تلاقام ضعإ تءح.حف * اماغت نيعلاو 0 تماق

 نصغلاب حيرلا مسأ ليع امك # ىنفشرو ينيدش 0

 نكن مل كا يتفرع تبلي * ةل كاب ضو تلاق 0

 نزحلاو مطا نيهر ينأ تنهأ * ايهقرفل 0 اتق رتفا ان

 ليم 3 ةيقع نب دادش يتدشن لاق بأن ء قحسا نب داح ىلدح لاق د ندع ( لرحأ)

 يديعوو اب ىفب 0 هي * يتلا ةطخلاب سفنلا كنع لست يفق

 ديدس ريغ كنم م 6-0 * ةحبق قو ريغ نم أكاط دقن

 ايها أر امد لا قاوغلا : ردرمأ 5 ول لاق نيتيملا نيذه راكب نإ ريد لآ تدشناف لاق

 ًاضنأ ليم دادش يدفن ٍّ

 لع لك لال دنع نيس « اقف ىلا شعب ىلس نيثب

 ليووط .نيثب رم يدب نيبآ * و ةرايزلا ىراركتو قاف :

 تاقف ىلب لاقف اهف كديزا الهف دادشل تاقف يبا لاق

 00012 دعوا نك اذا ا اندسن نلوقت لع يرعش تيلابف ١
 ليم#تدعاس دقئوتلا ترآو عجاور نيضم امايأ تنل الأ

 كتيم ساب كسفن نع هتيش لاق كلذ فىكو تاقف عئاضأ ر ءشلا اذه ناو هللاو تيا هايق لاك

 محملا ىح ى قع يننئد_> لاق ةظحدح ( ينأدح () اهيح كس عاضف ليم قحلب مو هيف المح

 20 0 نب هللا دبع ناكو ىععصملا مهار ١., نب قحسا ىناعد لاق ىلصوملا قحسا ىنثدح لاق

 رسأ مهو م6 ارش ىلع مهاثيف نيثغملا نم اهريغو درت ةيولع رضحو ترض ىلا هحوف ذئموي

 2 َّ اهسدلف هباشب اعدو ةعاطلاو عمسلا لاَقو نع لاقف نيئمؤملا ردم لوسر هافاو ذا اوناك ام

 5 ىل ظفحاف سلاما ىف رودي امل سانا طظفحأ كنأ ينغاب دق هل لاقف قانا دشار نب دمع ىلا
 علنا 5 لاقف ىنتافامتب رشو تاوصالا ىلع تعا تدع اذا َىَح 00 زك هيرشيامز رع تاوص

 عجرو هب هللا 3ع مف هيلا مدقتو دغنم كباب ىلا صوخشلاب خا و نومالا ىلا يغمو ريم الا هلل

 هللا كل 2غ هتمكح | دق لاق كلا هب تبدقت ايف تءنصام دمعايلاق هبايث عضوو لخد املف هدنع ن

 دحاو هبرشام ثك ١ هل عمجي نا عاف هده كاتنلا نم هوتيحتسا اهو غوقلا "ترش اع ه -- َ

 كلذ لعفف هب موقلا هنافام يفوت سا يح هل هظفح امث توص توص هيلع داعي نأو حدق يف مم

 ريمأ دنع نم يفرصنم ىف تلمح دق يبا دم ابااي ىل لاق م تاودصالاو ذيتلا يفوتسا قح برشو

 يدشن اف رمالا للا نعا اهناه تقف اهعمساف اناا نينمؤملا



 7 2 تيل 1 لا 6-3 7 7 ا
 3 -..86- ت 0 - ةمجقإ 5 0
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 ويه : 0

 كنان لك نم. ناةزخبالا:هب, تطلحا ©. اونا مسه تاقل نم الا
 بذاوكلا:نونظلا ضحب نم ريصلا ىلع *# همازتعا نأ نيبلا موي نبت

 تما ' اربلاو 2 ناس 4ص مد #27 0-0 ىداؤفيعار ىلع ما مم ع

 بلاطم ا م يمدب لهذ *« هقار ام ىوطا الول امد قار ا ش

 يردد ا هفب تءصقا هش ا لاقف طق:رمشلا اذه ع نم ندحأ تسصصام هل تا 01 ّ

 ةيراخلا هب قود 0 يف هب قت ل كدرأ اما لاقو د يح الع هتيقلأف هل ة هيلا 37

 اذ_ه يف ةعنص قحسال دحأ مل تاعفد ةدع مدق ن نأ للآد ينانأ 1 ذ اك ناكف هتنغ اذا دك سعأ 8

 نك قراخت و هن هلل دينع هئبأ هرك ذ لمر فيق> نهاط نب هللا ديعل هيث تدحو ىذلاو رعشلا 0

 لاق ةظحجح ( ىنثدح ) ليقث فيف> ةيرهاطلاو قراخ و يلع.سولاب جنه ةناين ممل لم رلا نم ]أ

 2 5 فرع صولا قحسا ن َّ نك وت 1 1 لاق نودح نيد هللأ ديع وبأ يف نا دح

 ءاطعاو را مادق ه هنا رع هكر هلك لخد الف هراضحا يف تكف دادغبب هلزنم يف هنأو ع

 هنأ لاقو ةفءاخ وهو هيدي نيب تساح موب وأ يف ةدخم كيلا عفد مصتمملا نا ىنغلب هل لاقو ةدخم | ّ

 احادقأ برش املف ىقدإ نإ صمأف 8 لاَقو لك له هلآس 3 : ةماركلا لثي رح دنعام كحتسالا 0 1

 هل ءانغااو هيف رعشلا توصا ىنغي عفدناف هبا ء يشع ادوع دمع ىنال اوناه لاق ْ
 0.٠

 نك عمدب ناقرو رخآ # هانيع خسشلا ةلعام . ١

 ع ط صقر مدا ربا ىلع فوقولا ناملعلا نم مالع قبام 0 هللا دبع د لاق :

 توصلا اذه ينينغل نك 0( نود نااب لولا 9 م مسرد تل ةباع هل سعف لعش اا .

 لاقفنودح كّديدص نبا اذه لاقف نكحم يذلا اذه نم قدحسا لاقف هب تعرتف هنغلاق من تلقفأ]
 ةقر ىلا لكوتلا رحنا م نيمؤملا 0 هل يناض مع تنأ هل تاقف ىكح نإ نسحب هلآتدد ْ 3

 قحعسأ ينذف اهب رايطالا ديرغت و اميطتسا ناكو ارصون ||[

 كس وص :
 ديرلا نم باب_كلا ضغ ندغ ىلع * يحضلا قنور يف ءاقرو تفته ناا

 دن ىلإ نينملا تعباتو اقوشو * ةباص نيزملا يي اك تيكب 0
 ةنطاصلاب.هتننغ ل قئاؤلا كتلمف تخأ هذه. قدساي هل.لاقو لكوتملا كا

 رازملا بيرق: ىوطلا يترك دو. راغصاا  ةكيدالا ىلإ ترا ْ

 هل نذأ و.مهرد يلأة لا هل سمأف ,ثرد تلا ةئامسكلاف كا رصناالا يق كل نذأ امل.كاطعأ مكف

 ةظحح (ىنثدح) نيروشب كلذدعب يفوت قحسا نالهب اندهع را اذه ناكو دادغب ىلا فارضنالاب

 هند وفدادغب ىلا رادحتالا ُُق هنذأتسأ قنا ولا ىلع تلد لاقدسأ نع قحسا نب دامح ينثدح لاق
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 .لسموص 3 ينايحب لاقت اجامل

 اراوخأ نخاف اانلازعأ ناك ناو #* ارادلا اوعدو دق رادلا ل نال

 ار عيطتسي وا مهركحذب * اهتم انيزح يبق | وكر دقو

 1ك 0 مثرد كل نينالثب ىل 7 ارارم هناغ برشف هايا هتبنَغو هل هحارتقا نم تربطتف

 5 ولاب لوأ ليث ىلهوملامهاربال ءانقلاو سابا نب عيطمل رعشلا هب ىدهع رّحآ ناك مث تفرصناف
 ' جرفلازب هللا ديعاتثدح لاق دعس يأ نب هلل دبع انثدح لاق ىلع نب نسا ( ينأد> ) ورمع نغ

 ىنينغي ةيولعو تدب 00 لاق ةيواعم نب دحأ انثدحلاق
 .٠ وص

 ديح هيرصبا !اذأ هع نيف # .هب حال سارلا يف طءش نم نضىعا

 نافاعلا ”ايع ترس ةمعو « امسح 1 رظنم ىم ندهعا ل دق

 .مالغلا طسو املف ىلمالغ عم ندب هلا تثعيف اذِس ينيقسك لإ ىلدوملا 2 نم ةعقر ىلع تدروف

 "| يكف ه2 قاحلا هلم ةلاسو ريا ءريخاف قحتسا ىلا مالغلا عجرف رسكف محز 0 1

 ههادذب تيمر لأ 2*7 ةيواعم -نن دنملااب

 هيباحلا مالغلا رسمك * ينكشف كيلا وكشأ

 ةسازلا نبا اهؤادفن * اكو تملس اهلي

 نب دعو ةناذا نإ رح ( يرحأ ) ءرخأ يف .هتعافشب مالفلا تقتعأو نائدأ ةيبرأب هيلا تنعبف
 ' كونا عئص امل هللا همحر لئعمسا نب نود ىل لاق لاق ىلدوملا قحسا نب دامح امدح الاق ديزم

 توصلا اذه هللا هحر

 كسوص
 مدلاو حاورالا اعريغو * مدقلا انفع تلا رايدلاب فق

 محس نيعا موقلا نم تضاف * اهلئاس اهب انفقو امل

 مكس اه دق هم تافاع ع تاك ذ اذا ىقم شعل | 0

 مرصنمو ةىم عطقنم * هتراضطغ تماد شع لكو

 ةيواعو قراخ ىلع هددراينايحب م هتعملا هل لاقف اعيمح قئاولاو م< هتعملا هن ا 101 لش هنو

 | نإ اواسأ نأ وم م أ ا كيلا اردنا هب 5 06 نا مهماف هسبف مهحصنأو كنع ودك ةعامجاو

 1 تامو مولع هدربو هل زم ىلا هيودصق اوناكو للص ينام ند 0 1 مىلع هدرؤ مهما كالضو

 دب ضع 0 لم ) قرح ( لَو ليقث هلو قحدسال ءانغلاو نعشلا هعسر الا هللا ع همم اودَحأ

 ا ماقلا هل لاَ يذلا عضوم ايان رص املؤ ةقرأا ديارب ديشارلا ف اندرخ لاق هيأ نع داجح 0 لاق

 تفرشاف تنعل دقو هندصقف ريد َك حالو دي كل باط 2 كعلا او هعم ان رو دااهدي 0 الز

 ىل حتفف لزق جات كلذ لآ ينو ٍللاو يأت 5 و 8 لؤزلا ف كل ىله لاف هيحاص ىلع

 كره 4ي كارت نم ىندحي لد 011 ىبب ةلود د3 انتو كا ناكو قدح .س 0 6 ||



 ىلااث
: 3 

 ١ افظن تارايدلا م 00 ند ا ام ىلا م كاس _ِت هدف ماعطلا ىلع ضريىعو مو حو يا موقلا

 رأ م ةبهار ينمدخم هي راح يي لكوو هم تر قرط ناحرو تارا ينانأو هنم تل ق ًايط

 كالذىف ت ل ءاثع تبيشاو تك ا يح ثنو تن لكما الواغ مه كي ندا

 «٠ ع :
 تس وص

 يوحأذ ناداق لا نع »* يصقالا مكاقلا ريدب

 ىلإ لمي الو * ىمسج هل ييحئرب
 3 هللاو د #3 يدهد هيح مكاو

 0 تدنغف كلذب ترداو دو ملف يف ءاطو 00 سسلَج دق ديدرأاو كسلا تقحلاف تيكر 9

 ١ هيلع برش و برطف توصلا هتينعو را هن ربح ا كحنو تنك تأ ل لاَقف هيلا تاخدو تابالا ْ 3

 0 يفلا ةيراخلا سمو 3-3 اقلب اعدو 4م باصاق في قذخ ماعطب اعدؤ سمالاب يمدح تاك فلا

 ااا ريدلل 3 هه تب ط 0 ب رشوت العفو هيفسو هةمدخ 1 1 يد 5

 ند 5 5 نا رمد ا 4 لاق نأ :هرش دج لاق 8 ف نايس مي هل ه>ارذ 2 ا 0

 قدم ديشرلا ينبلطو اما ا 0 اف اهارق نم ةيزق ف هرح لا .اهصأو انأ تجرخ قبادأل

 بضغف ع هس هي ا نئمؤملا ربها كءط ت ا 0 لاقف عيبرلا كك للا 0 تدءح 0 ملقا 1

 تاقف لخضفلا ند يقل 2 اعرك ا 87 شرا نإ ل تفخو

 كدحج ؟

 ىزاوذلا ءايظلا ند 0 1 ا ل لتلا ىاق نا

 نكس نداش

 يزاجب تق يوطا وفص كل د تراس 1 يلع ىموقلاب

 00 ملالاب م تدو كاس

 زاحملا لكش فار ءلا فراظ عم د هيفو ماش !|

 < هولا ح نا حييسملاب تقل

 هللا ”تارديعا كد م 0 دط م 5 نإ لاتف يضغم وهو د.شرلا ىلع تاخد ملاهي هق تيك

 هس دا 7 مل و 4 ل كاد زامو ع 0 كين وردع لاقو متفق هانإ 4: 1 غور هشبل اذه 2 00

 5 كو نئمؤملا ل كوسارب اذا ىلحر 01 تو 8 8 را عولط عم عم انفرصنا يت ا ءاعمج هتايل

 ناايىل لاهو لملع اا 5 0 رادلا يف ناكد ىلع غ 00 ماح نا اذاو تاك تيفاوف انوعدب |

 تءاح ةح.2 ةبارد يردأ هاو كل لاقف ارد انام 2 تاقف اب ءاح ام 50 ىلسولا | ٠

 1 نعل الف الخ دف انتل كد نذل جرذ>و هللا ةنعا املعو كيلع ةتمازلا كرئارصن اب
 تشر

 تقتشاف يكد د الا وهام ىدصام لاقف عماج ن نبا لوشهن ربخا 00 ام ىل لاقف تمس | 0

 ونال قحسا ن لح انف ةرصناو لا 2 يضشأ يي َح هب 5 لعق ان ودول هيف انك َّك 0

 َِق هنو لوا 5 رؤزرز نب مساقلل هقو 00 ا 31 57 فرفخ دع يدق لإ مئاقلا راد د 1

 ا نع دار ىنادح لاق ديم نب دمحخ 6 لمر فيفخ #*ز ا نع لت ”لتلابياقنا »# 9
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 0 ا ا ل تو 0 46 7 وكلا عدد اة دره لعاب مات 9
 >4 را : 5

 5 , ل م 5

 )م١14(.

 وبنالا نم كلنكما هلا هده ام اعف 0 ا دق 412 قامو كش نأأ ىلع ت تلخد لاق

 دقو | مهرخا يف هيلع تلخد مث ىلبق امر وعلا لحد 0 ا اعد دغ نهم ناك ام و

 ا تلقأو نيتقافص يد تذحأو 0 انا تاو 5 ريرح ةدشعه يطسو تددش

 ىنغاو نيتقافصلاب ا

 راسالا قد : ند #2 حج 5 تودل عمسأ

 رانوألا ف ريطيإ + 520 راآغ فق .ه> توص

 53 + تنملخ َىَح 0 0 يا و ا و ل ه>و موش داك يتح لإ هدب طسفق

 رعشلا | _ه يف قدحسا نأ 0 ل لي رمتعلا ف ناو هربع داحس امو ب ةشن 4ب لع برش

 دنع تكلا يملا يحي نب دحأ ينثدح لاق دامح انثدح لاق ديزم نب دمحم ( ينربخأ ) جزه
 1 هدنع ناك نم ضع ينغذ عيرلا نب لضفلا ْ

 تس وص

 نزحو 5 ا يبصنو »* ندع ىعع 2 كم ل

 نال 0 الة ديغلا 0 « رع“ هل 0 :

 06 لاق دبره ب لي ) ينربخأ ( ميلاعا 0 ند 201 0 لهر ا نيده ف قدس

 هانلزأ لزعيم ن ا تاقستساف ركع هعم ثم :؟ سوط ىلا ديشرلا 2 اندرش رد )1 لاق هل نع دا

 رعشلا اذه تلقف م يناقسأ ةيبط 4 57 ةررا ائيلا نحر 3 هل لاش

 ندم

 هس و رض

 يداّؤف يف نكح دق ةنححا * داو تاءدح يني لانغ

 داض نان سغ ملاح ل + ا 6 0 5

 اهحاصي امو ىلعروملاو اهب اطخاف لاق ىدساب هللاو ع تادف اكحور ا نأ يال لاَقف ا دنَعو

 ةيولعل هدفو لوأ ليق نتيلا نيذده ُّق قحسا ن ع 7” مهدلب ْن* اهوحر 2 نأ اراهأ ىنأف ا طشخ

 تمم نأ كك لاق لاق قدحسأ داح ىذا دح لاق ةمادق نب رفعح ) ل ( لمر _ 2

 نمشلا انه ةئص حيأم توصل 0 لدم طق ىذا

 اقرتحاف الاب يوتكاف # هب شيعأ لاق ىلا ناك

 001 دل افا بخ فور 1 1
 م نا كملشال هقاذ * مدرع“ قاذام ناكل ند

 ْ ةعوسق يف 00 ةماعلا ند نا ناد 1 0 8 حانح 2 0 تاعجو هيل ِى تف يناذ

 هليعإ نحلل ىندل وهو توطاكلا طوس طاوس 9 اذاف ةيم :خال 5 ملا ىلا د ند 000 31

 55 نأ هّتدنع ذا ىلعاو توصلا اذه طاوسلا اذط نيا نم ير تاقو تدحععف دسأف ءايَغ 0 الا
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 تفتلاو ب ٠ توصلا اذهتعمس نم يتفاي تلق 3 * |ريحتم ترقبو هن :غأ ينعم سف اذه يب م دق

 هليوارسسيف ىر ىلدوملا 00 و ! هللاو يانغ 5305 هع نمسا اذو لاقو 5 ىلا ا

 مهأرب 0 2 لاق وحلا ند دا ينادح لاق هاد نب رفء> 1 ينادح ( 0 توصلا كل

 ْ تى هفرححصأ 1 ميلا ب 2 3 لد ع ال فد دضص] يأ ىنأ ىلا يد 0

 ا لاق هيبأ ن داعاجم كن نفح( ار 219 كلل د هيلا نتكُف ةن الا ليج |

 ّس تاق !ذام 1 عيصأ 1 علا لاقف هلع تا ناكر قش يأرف 5 ىح كي رفع ىلع 01

 تاقف لف 5 لاق حدمأ

 ه9

 : تمس وك :
 ميسو رغا هجو انل ىلحي « انل ىرح كيلع نذأ اذا تنكو

 0 نيفتعملا رمد لعفو »+ ةرررسسو ةدو_#هخ ةسالسع

 : نمانكط 6 ا أممف عنصأ ناب م نيديلا در لاو ويك لد اد لاع ّك صاو ينستحاف

 قجسا نن داع اند لاق ديغ نب دوم (انرساز رك تعايرلع سا رف يناثلا ٍليقثلا

 تحرش انف ةمددلاو ةئالجلا ا همز 0 ادم 5 تودغ لاق . دج هنأ ما ند ا

 ةقيلْخلا لوسر ءاح نأ .يتاملتل: تاقف حرشتاو ءارحصلا فوطأ نأ نع ترو 00 تك

 ادبام تفطو تدضمو تهحوا : ناننوتر 1 ا ضمان ترك لا هريغ دأ

 بحر حانحو لاظلا نيخم ءان : يف .مرلاب فورعءملاعراش 00 اهلا يمحدقو يلوا ا

 قيم لادتم ام 5 رتوش سل اع 5 داح ءامج نأ تدل رف جيرتسأل قيرطلا لع

 || ةنسح لئامشو ًارئاف اف رطو ًانسح فارق اط ترو دا هيا 2 سابالا نم اهملعو

 ا نالبج ناناع نالح .ءاح 1 لأ ممث املع ًانقاو تنك يلا رادلا تان 7 اعتصرألا

1 
 رادلا بحاص نطو يناعد 3 ادلا بحاص نإ اناضو تلخدو' .اموعم ل زاو الزيف ا نذداف انك أف

 ان رمش و تاعو دوع اهدبيفو ةيرا الا كَ رخو 5 ظضوفبارع كانو انك مامطلاب أو ئ 0 امس

 4ع كلو را ءفط اذو لاف ينافر اقردرال | اا ه 00 ىع نياحرلا نخل بحاص كار ةموق 5 أ

 5 7 0 0 اند 5

 حص ودي احم 2 يعضلا عاعش د ةر> ءامدأ لطنرأأ تافلؤملا نم

 وعم نم اهئاعضا يف تعا يش اناوصا تنغ من تبرشو 8 5

 اولا اهقرر اق د نسر اودلا لولطلا

 نسسااتسا رقق يهف # العا دم تقع وأ

 ٌىعَبَص نم امتانثايفتنغو 0 و اناوصا 6 مّ ” لوالا ف 4 حاصأ هنف اه يما ناكف

 اساح ك0 أو #4 اساع 2-5 نا لق

 1 111011110 1 111 ل ا ست 2027711 1 717 ا 211 0177371171:995505005:050970070:705759:0000:002007100909710050007 ااا نانا قال
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 انعال كام 520 1 ىذلا تما ددف

 ه.حاملوتق رطافحرتقم يبيفط لثملا ةباغ دعو تح نتق|- ٍِقَح ليفطتلا ضر 5 كنم اهحو قفصأ

 تددشم " ةيراخلادوع تحاك الغ 8 تر و ةاللصلل اما 2 ا الفا ع هقكك هيحاص لعحو

 ْق لحرلا كلذ 70 ُ اوداعو تبا او ىمءصوم يللا تدعو ع احالسا هتحاصأو هتقرط

 يدوع سم ند تلاقو هلاح تت 0 دوعلا ةيراذا تنخا م تماص انأو ىلع هن دب نع

 م نكت جادا ةحلصاو هتقيط دشو مدقتم قداح 4سم دقل 0 ىلب تلاق 3 ه6 |وأ ١و

 5 0 احح 1 م هب تب رضو هل هب برضاو 2 هللامف تلاق ا اا ط تاقف ةةعابص

 ينغتأ انديساي هللاب اولاق مث ىدي نيب سلجو بئوالا مهنم د اف ا تار هف ايس اح

 3 اذآ ةىلطا لع همال يا شاوو يلدوملا مهاربا نب 00 0 مكف عأو 0 تاقف

 ىح كم دل 01 فر + تقطنال هلل وف م ب عد ينال 00 57 هر 5 أم يي 0 امماو

 تاودالا تدعو تأدف اوداعوهو 6-0 رذاف هارب 0 قى 00 تسلخال و كرم ت 2 ةطنال

 أرمش ي دنع مش ٠ لاق يام ت ا ةاصد يف كل له لدرلا ّك لاقف - قع ص ند ا راخا م

 0 يردنإل اموب نيثال# 52 تؤاف ل كلف 0 هم مع اعام 2 كل راخاو 0

 ةي راد ا ىلا رس اموب نيثالث كعل تاكا افا - ىلفرعي الق ححوم ل ينبلطي ناومالاو نأ نأ

 كخحنو قحسالاقيف آر أملاف قفو 0 نوما لا 5 رو كك ل كلذدب تحف مداخلاو رامحاو

 ةصقلا ٠ نعنومأللا هلأسفرضحأ اف هدب ىلع م مالدف ةعاسلا كحد ىلع لاو يربح هبراحاف نوت نأ

 ال لاقو مهرد فاأ ةثامب هل ىعأو املع نواعت نأ كليسو ة ةأومم وذ لدحر 0 لاَقف هداف

 ا ةيراخلا ينرضحا لاقو مهرد فلا نيم ىل نما ا لدا ةيردملا كلذ ندماع

 يني | نارعأو يرا وهلا عم 55 را ا ءارو ينبت 8 ءاقاع مد لك يف ةبون ا تاهد دوق َك لاف هتاخق

 تح راو ةولا كالتيشاو تحير ة ىهرد.فلأ

 4 ىناغالا نهريملا اذه ىفام ةيسن جم

 .٠ وص :

 0000 سل ماسلا مامأ 8 نداش مانا تيما كترك ذ
 . حضوتي اهتم يف يحضلا عاعش *# ةرح> ءامدأ ىلهرلا تافلؤملا نم

 قحسا ىناغا نمو ىكملا نبا نع يطسولاو ةبابسلاب,لوا ليقُ قحسال ءانغلاو ةءرلا يذل رعشلا

 ةنطع وض

 اساح كَ ياتو د ًايتاع دص نأ لق

 اعالذتك ن اوت: درايذلا تغلب دق

 0 ب ص ص ب ببي  سييبيبيبي بسس ا سات يي .ميييايبيسللاس ل

 02511" ايون لت 7 كذب 107 لييلدور تيب 7977 071017 5278 51 5 6

 55 ١ ١ 5 كي 2001111 ننداوعإا



 (ا؟) 000

 رايخالا هذه لبق هريخ مدقت دقو قحسال ءانغلاو 9

 انس

 نسناوالا اهتقراف * سراودلا لولطلا

 نسجل رفق ىرف :* اياها دوس تفحتو ا ا

 ليق فيفنخ "قحسال ءانغلاو قخسال ًاقيدص ناك رعشلا ليلت لووحت ضاش نسا
 لاق وأ ا كك ندر ينادح لاق ىلا ينريخا ) هعئادبو قحسأ دياوا ٠ نم توصلا اذهوأ .

 0 هللاو ةيولعو قراخل لاقف 0 اذه قحسا هل امهو يتلا يحش هتنغف قثاولا دنع تنك ||

 مدنع سيل لاقو بضغف نينءؤملا نيه 0 هل اولاقف توصلا اذه يف قحا رابغ قشام ديعم |

 0 اذه يف تدب لوأ نيقمح الا نيذه نم .ىنعد لاقف يملا ندم لع ليقأ 3 ” اذه الا هيق | 3

 م انش قيصنا كرت له زاعناق ةلك ل 3-5 ,قرافو ةلك سراودلاو هلك لواطلا تالك عبرأ ّ

 0 طيسلاب هالثو اديشن اهم ل عبرالا تاحماكلا هذه يف هلدي 5 ينغملا هيف فرصتي ةعاصلا

 ةعيس ليك تاك عيرأيف لك زد لمعو اهيف اسالتخاو غال احيجرلو احاحساو احايص هيفا

 قيسو هلبق نم م قل دق نينمؤملا ا قدص لاف هياع و اذه لد لدك 2 1 مده ادا 5

 ال لاق قحسأ ين ”اندح لاق نوره ن نوميم ىنثدح لاق ةمادق نإ رفعح ( 5 ) هدعب نم ْ

 هموم بخاف: كل ريد تءارف اهتارايدب انريصوةريخلاب انرد فحتلا ىلا قثاولا عم تجرخ

 ْ تلقف هلانب نس>و
 روهعم روظلا قوذ ميراريد 6# هياذلل يعسإ ن :ل لحلا

 روح دلال امك تارتضاف و © 202 ا

 يعط صافءانرك ايولذلا نم حلصبام هه دخن ا و هيف الا ًادغ هللاو حبطصن ال ق'اولا لاقف
 يف قحسا نحل * ةزئامن ىل سمأو ريدلا كلذ لهأ ىلع قرف لاع ماو توصلا اذه ل ١

 || لاق هنبأ نع قدسا نب داح امدح لات 01 د ىربخأ ١ رصنبلاب ليقث يناث نيتيبلا نيذه 5
 ىريط 0 امهمدحو ناتيبلا ناذه لاقو ةعقر يف 0 يقلب ف صهاط نب هللا دبع ىلا جحا ْ

 اه اذاف ا اءيف ين“ 1 نأ ندا ناتس ربط نه ىلإ يدهأ يدنبصأ ل 3-6

 فعاسإال ىوه نم * نك او نيعلإ 2: ِ

 فرزانملا هشه * امم ع كاسل :

 هتح رطو هح تش وههشي ناكو ةنس ةلص/قلصوو توصل بحتأف هيلا امستنو دعو ا 0
 هب رم ذأ عبرا شرق هيلع ضرعي نسلاج اموب مصتعملا انف هباحعإ ربخ عاشو هيراوجس عم ا
 امهعمو نابلا ناذه هياع نسا ةياهن يف جاسد طا

 تفل ثنا ره قرت 5 .اهإ نأ تدل

 فراطو ديلتد * اًوفلا يف ناح كل

 يف ءانغلاب كفغش تفرع دق ينا هل لق لوسرال لاقو ىهاط نب للا دبع يلا لمس طاسبلاب صاف ||
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 هده نم هللا يدأتام هلئأ ديع ركشن هب كروترش مت نأ ركل طا سلا ذه عفو أملؤ نعملا اذه

 ءيش لكب يرورعس ن هدا رعشلا ماع كا مهسمأ ل اأأي 00 00 0-0 ملعأو 0

 0اس و

 لا افلا يف نابح كل 0 ند قر »* اه نأ ولا اما

 ار نطسو ب جزد قحسال ءانغلاو ربا اذه يف 4 1 5م ريغ هىعاش ريح ن 24 :رغ ف رعأ و

 امو قحسال ت تاق لاق هسا نع ىكدلا نبا نع ويكمل وا لا ىحم نب ىلع نب ىحي

 نب داح انثدح 0 اال طق نيت ”- اف تام وكن ا

 7 امنا ينال لاق سانلا 3 حتمنملا 0 ال كلام يرفع لحر هل لاو لاق توع ةاتهرا

 نسحر 3 راحا هلو كلذل اهتح رط وشما 5 0 ةدئافلا َةِلياَق ةريثك راخأ قحسالو ةرذص ىف

 داَذْغش قحس ا يفوثو نقم اه مه انهههنر 2 مذ واع اع أمس -اوائرخأف اهب .قيأت عضاوم 3 اه 0 د

 ناك قدسا نا ينيهاش || دم نب معارا 52 3-لاق ىودلا( لحاف 2 ا 3 ها لوأ 2

 لوش الئاق ناك ةخ ماذم يف يأر 0 4 1 لع هّتبوعص ند 2 امل جنلوقلا هيلترال نأ لا لان

 ناضمر 6-0 برذ هءاصأف هدضل 00 كتكلو جنئاوقلا توع 0-2-5 كنوعد تدع أ دق هل

 نع فعض م مشرد ةباع هموصل نأ 0 6 13 فق ىدصع ناكف نتحامو نيثالثو نيا هلك

 لاق ياهلا دلع ا ديزي ينثدح لاق ىلع 0 نسا ) 1 روش ْق تاموهقطل ص موصلا

 كلملا لامح ن ٠ مظع ردص بهذ لاقو هيلع نز>وهمغف هتفالذ 000 ِق 1 اكوتللا ىلا 3 ىبل

لع نب ديز نبا يسبع نب دحأمدعب هيلا يذ مث هتتيزو هنامبو
 .نلاط ينأ نب ىلع نب نيسألا نب ى

 ماقم ىلع و ا 3 امو ه1 1 ةافوب حتفلام 3 3 الا تافاك لاَقؤ هلم ءلع هللا تاولص

 تانك ن< لج رين“ ”دحلاق هظدح رفعح نإ 10 ) 0 0 ىلع هلل راق ىذا ةع.جفلا

 ىل لوش الئاق متانلا يك زب مف تفر لاقذسا نع عاينأ ا لاق لب اناا

 نام رلا ناسا تاهو نأ »ىلا نب 0 تاق

 ىأنب نرد لاقو ىلصوملا قدس ةافو ربذ يناقلتف يجناو> ضع ُْق تار دغ نم ا

 ىلدوملا م فار | 6 00 يرب ةصقخح

 0 ا ةنريسعإ د 0 4 0

 مشي قارعغلاب | 2 تدك ناو# ىننا قحسادقف و ثادهللا ىلا 3-10
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 با قا لج جورب اداب وا هدد وعبد بج باجل
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 هينربيئاحرخا ورمي نب دمم لاقو
 اما اعوع قرشلا ثدحلا لع

 ةيدق توملل ناك ول هل الوقو

 هدئاوع 12-- ند ا دادغس

 هدلاب و في رطلاتوملا نم كادف

 هدراورددي سدلادرو توملاكب
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 هدهاشمتباطو هيشثأاو> تقرو * هثيدح نوتف ترضخا لزه اذا +»

 هدنقاعم نيلتالن نأ هحراخع, ©: تييفاوادخ كولا 0
 هدئارف نامجا مظن نمضفرأ كك * ةربعب رسولا نانع تكف

 دامح نأ ركذو ةمأدق نب رفعح تاك م كلذ:تخسن هرب ٍيريزلا هللا دنع نب توصم لاقو

 نع رببزلا نع هيف رك ذب ءالعلا يأ 0 هر باتك نم املأ هت>ءنو اهانأ دعنا قحمأ نا

 قدسا ع ةنيعتا ل هنأ تعمم هرم

 فر اوذلان وعلا عكس نادل

 هلدم سانلا يف قي مل ييعالو

 ايداغ هللا ىلا قدسا زهب

 ةيسشع نحزالا شءالا لمح امو

 «ةديم هيلع يذم مهرودص

 هوذ> ضف نوزحم لك ير

 افعاض» نيئسحلا ءاز> تيز>

 ةلزد قئالخ ن و 5 كل 9

 ةوالح انيلا 0 وأ دا 3

 هباق ندواع 0 ذلا تارطخ اذا
 هلام نوزري ناوذالا ىلا بيم>

 هديفتسإ نأ ىولسلاو نملا وه
 تكا هدعب نم هراد ع

 يرتعأ تنك ىلا رادلاب رادلا اف
 تاع دهان الا راه

 اهالك لاءفلاو لاخلا نانو .
 اعاكف هدعت نم هرادت تاع

 سرءم قيدصلل أمف ناك دقو

 ةفلزو ءافصلا ناوخا ةمارك

 سس و ماركبلا رغلا هتباخ
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 ني
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 نإ
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 فكاو مل فك واهم لهو

 فاطءالم قيد وأ ِِ ديقم

 فئاقللا هيلع تمض ام هلل

 فهال نيعلا عمادالا ىقلا ىلا

 فزافزو هركذ نفخ مرا ا

 فساشهحولاو نيد ىلعاعومد

 فعاضتملا يدنا كاودح ناك ك

 فلاسو:ثندنيح اهم اه تقيس

 فراغ ءاملا هب جزع م دهشدلا نْم

 فدارتم هنزد نم فسا هب

 فزاوتلا -نوشلا ندم 3

 فراعقدصلا ل الت

 فعازمسلا ترق نع لع م-و

 فراعمو امافا نه ملاعم

 فراع كيداقتفا الول اهب ىلاو

 تما ويف ملح ا رظأ 1
 فصاوعلا املع تنتساورادلا نم

 فراط رادلا يف نفي مل ةيقاعب
 فئاط رادلا فاط نأ

 تحاورلا هيلا ةحرت ءال نإ
 سمتام و
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 00 فلا كولا ءابآو كولم < هءاش سبأ لك هلأ لوي
 فئاحصلا باسل امويت رسشن اذا# ةفيحص كيدي ينع يف تيقاف

 | فقاووهو ا امهرتشو # هل ادبام اذا ايف يذلا رمد

 فناكيو هنانام ىلع نااعل د بحاص لك قعان وب ه نك اع

 فرادءالخالاءاساملك نعو نا هناضرب هناوذا 9 2 7

 فتاعزو ةوشح الا كفالخ © مهم '«قريإ سانسنلاكسانلاىرأ
 هل ةديصق 2 قحسا 5 ب نب لا بوبأ 5 قدقنأ لاق لع 0 د ) 9 (

 ماقتأ 1 50 * ىواأةادغ ما |باطدقل
 0 اهفلأي. ناك 7 0 *« هندق اذا ءادقلا لبق ولف

 هنري انيأ لاقو لاق

 داوعالا ىلع ىمضلاجرلا لح * ىلا راد ىلا قف 0
 داو هيلع 1 رضاح نه # هعومد فيحنام برك نم

 ايا م هبلثي ناك نم * هاضأ فرعلو 4 و 0

 داوغو اهم ا او دع تاور يلسوملا نباي كتقسف

 يدل نب مهاربإ 2 ناو مشاه سا 2 0 0 اياهب قحدا راخاو 4 ترش دقو

 راك نع كدا ارا كلانه اهرك ذ نحو اهف ترك ذ عضاو. اهو ةريثك اماف اهريسغو
 مهاربا نيقحسأ ةعئص نم ةراتحلا ةناملا يف امو #* تاتكلا وأ يف انطرش امس> انهه ترك ذ ينلا

 تمس وح
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 | يحي ل لاق تام ٍت> هللا نسحو هلصإ 06 و هيلع ناكام ىلا هل ديذ نب نسحلا داعف لاق[

 هحدم ىف ارذع هل 0: وك ةفرام فاأ ةيالاثلا هنأ 1 ارفعح نأ ا رذعم ناك نآو هلوقب ينعإ ْ

 نع ىدقاولا ن :غ ا نع قدا ق دان 0 نيسكأ ) 9 هتاطعأ هلا : رم هانا َ 3

 ةنيادملا' نم لامأ ةحنا لع قرأ | الا 55 0 ةليا تنك لاق دانزلا ينأ نبا[
 ناكو لصف اذ ناكو انعم ىوزخلا بئاسنلا وباو ر.قلا يف ًاسولحح للا فصن َةَمِلطا سد 0

 لماع ديكر نسما و هنم بيصأ ن>اف كيرف هيلع قيط ائيدبا نيبو لزغلاو عامسلاب افوفشم | 5 1

 هب رظرو هتوص هب دمي لمضمو لس نب دواد لوق نسحلا هنأت ةيدلا لك 0 1 '
 © ومص /

 ريسملا ةمطافو اع. 6 تاشيرع ل 0
 رييسصلا قرب ام اهدإقم * داب وهو ضرعت ذا يسننا

 ريردلا صمالاب كيدي دقو *هأ وهف رعي يوطأ عطب نمو

 ركز ينم ماهتررب داكف * يش * هدأ دغت رف ز ينأ ىلع 0

 نع يطس ولا ليق* ىلا ىلذهلل هفو قجحسا ن هر :لا ىرحم يف ةبايسلاب لقت يناب ضار ال ءانغلا | ٠

 كب رغلا عقوف ءاهسلا ىلا هب شحوف قبطلا با لا وبأ ذحاف لاق ندللا اذه هنلغأو ةنان نب ورم

 كَجارحو للاب .كلاسآ تالا ا تننجأ كحيو كلام هل.لاقف دير نب ئسحلا نا 5

 كلم اه لاق تامفاك هتددمو توصلا اذه دامنا تدع اذا ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ا] ٠

 تتايلا ول عر است ا ينانبا لاق هايا هفالحتسال تايالا نسا درو اكحض هسفن نسا | 4

 تءاعوا لاق من تاقف * هاوه فردي ىوولا علعإ تو ا دانزلا ينأ ن اي ىللاق 1

 0 ىرارلا دمح تب هللا كي دبع هرب ( يرحات) تان ألا ةثالاكا 16 هّمفدل يلام 1 هناأل
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 تلاق بءصم نب ورمع تنب ةيطاف الو .ظ ينادح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا |
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 نعم 2 0 هنعل ظ 00 أ هاطعاو هل نا جورذلا ف هدا ا م ةمظع ة .ه 2 ةناحاو لاق

 هل لاقف هناملغ 0 2 اع هريذأق هيلا 0 هيلع لعد 2 ا نرد 0 امو هنلا اوهوش و هناملع
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 م ند هب ريا نعامو د هم 1 لق نع مصأ ا
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 0 بيلا زيزءلا دبع دنع دي ل ناهد نأ ىرببزلا يدجو قحسا ( لاق ) 1 -ِ
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 هنأ يدهملا نب مهاربا نع مهاربا نب فسوي انثدح لاق ىنالديصلا دمحأ نب ناوضر ( قر
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 لاقنيمدقتملا هناملغو دعم ةأاور نه نامحد ناكو هنداهش لست نع م دئاق و كيعس 2 ناكو

 ينغوتانطا كلت ىلع هرشاعو ديزي نب دياولا رضح املف ةداهشلا لودقم و يف دعم ناكو

 ىلع ديلولا عم عمتجا هل نكلو وا يف لو>د نم. هيلع نا امش نآل ال ةتلادع تلوم هل

 ناك قحسا لاق لاق ينيدملا تكا ا كف نك ضلع ىحي ( انربخأ ) هادف ناك

 نموهو ءانخلابهتحلو كار بضخ ناكو نمحرلا دبع ةيساو كل يف لوم ىنكي نامحد

 ءانغلا ىلع هتيرتشا ام ًادبع ناك ول لوقيو سانلا هعضي ثمحب هعضإ ال يأن اكو قحسالاقدب تنناقلع

 اليضفت هللا دبع هيأ ريب زلا لمع ناكو هللا دع هئبا ءانغلا يف هب سانلا هب ا مهرد ا

 نع جلل نب | 0 21 ينأ َنَع ىحن ( نرخ ) نامحد ىلعو ا هللا دبع ىلع اديدش ا

 لسا انربخأ 1 فلا 3 هلصاح يفو يدها دنع ند يبأ عجر لاق نامحد نب هللا دع

 يف ناحد 0 يدبملا نأ ىنغاب كاق ةمش نب رمع انثدح الاق : يللا رمصأ نب بيبحو سأوب نبا

 صوحالا رعش يف ين هنأ كلذو رائيد فلا نيسمح ةدحاو ةليل

 اقر> امشم يف ير #2 ينك ذأ ىثملا فوطق

 1 َط لاش هئيدملاب نأ فرص لاقذ تا ىناس نام دل لاق ىدح 07 كل 4م دع و 0 هنحبأف

 يدها اجر م رحمك و هللا دبع يبأ ىلا كلدب عبق وتلا خجرخ أمل اهايا عاما بااغو ناير

 ةيمأ يب مايأ َْق دوهعلا هالو اههعطقتسا دقو ةفم اذ الا طق ع 4 ا ناتعي# 2 نيتاه نا الاقو هف
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 حرس نال هنأ يعأش 3 0 ورحم ْنَع يلع ولاب لوا نامح دل ءانغلاو ا رعشلا |

 06 اعو ىغ هما نامحد رم لاق قحسا ن ع ةيش 0 0 50-5 لاق نساوب نس ليعمل ) قرح

 0 د1[

 م توصلا اد هل ا

 تس عض
 اعبر مهن لق منا وا * .اونعاناذا مارس نعال

 لاقور ءعانأأب اذنه كا نيش مكب رضح نمل لاقف فدع دي ادور

 عدر امح ريغ هبامو * هطلاخ مارطا ناك وهو

 عبببلا اما تنيز ةنيمدوأ © ةيداغ ريص ىسل نك
 عباو ا قع ش د# امه ناد و ين هللا ا

 ناهد ناك لاق يد! 5 يا املا د_# 0 6ع ةزاحا ينبردملا 0 ىنأ نع عكو 5-5 2 ّّ

 هلام هاو هلاج ير 5 أ لو ا ا وه انيق ةءو ص هل 6-52 رآعو عضاوملا ىلا قر <, الا 1

 م تااق 6 ةكواعأ ا( ا ! لاف 5 0 506 7 راح اذاف توصلا عب ساو ماقف ةير عهدا ذأ 0 )1

 تلاقث اعل وع لالخ دو ع تااق كيما لاقف هل اممسو شارف نم امال تلاقف نمل لاَقف 00 :

 رايد يتئام .ىع أمهدب نعل سما نقدا يَ اهماسق لذ دف هل يذلا تااَقف ينبر راشإ ناسناادها

 ٠ | ديعم اهماع حرطإو اهباعحرطا ةدميدنع تماقافنامحدلاق ةيراملاب فرصناو اهايا اهدقنف 1
 زن اذا كازاال تنكو تقذح دقو مأشلا ىلا كاذ دم, ام تجرخ مث نينفلا نم اهؤارظنو 5

 0 نيلاملا ةيبعأ نم لهل ىلع رطل ام يف ةيحاباجب الزعم لزنأو ةيحان ءايك لل كك

 ل يح ينغتنو ترم تاس 6 2 8 وك را عماو < او اهلظ ت تحب صوان
 ين اهاع ىتلأ انأَو 4 تاذ انآ | انيق ماش نم انف 00 وح كلذك لزن ملو 0

 هرج

 تس ورك

 اماح زيزعلا كيع نم تدذدل د ةيلم ماج قف ود درول

 اماهو رو.قلا ف اسمرترواح د عدو سم 03 هللا كياع ىلص 9

 دبعل هناو ريثكل سيل رعلا اذه نا ةاورلا ضعب مَرو ناوى نب زيزملا دبع يتري ككل
 رصنلاي رح يف رضصتالاب:لوالا لقَدلا نم رم هنو نامحدل «٠ ائغلاو هل انما يثري يماشبلا لع ديما 7

 لاقثمالسلاهياءانددرف انياعهسف علطدق ب ص أرب انآ اذاف هينغتتمفدنا وهتذخأ تح اه املع هتددرؤلاق
 باحاف انيارشو انماعط هياع تضيعو لزنف معن انلق ةعاس اذه مكلاظ ت تح لزنأنأ يلاونذؤنأ :

 اذه ناحتدا نينغتأأ ةءراجال لاق من ًارارم توصلا دامتساو اضم ترشو لك اف .ةرهدلا 0 0

 ب رطفنامحد ىنأ هفر تأ هع راو :دنم انتاوصأ هتنغف هتعنص نم اتوص نلف شنق لاق عل“ تااق

 هذه ينعم لاقو ىلع لّقأف لدحرلا تقو برق يت> هيغل 0 احادقا برشو و 2 7



 ّئ الطرق ةاود مه اع م ا دق لاق راغب 0 8 رمدبعلا ثباعلاك ت 6 مكب لاق عن ١ تلقف ةيراخلا

 ع هب نما وراندف الا 00 هأ رق نيح اذه ين 5 لع اح ىلا عف هدا -كف كلذ. 1

 كالام ض.ه : ىنح #0 غم - يضمأ ةيرا الا ىلا عف ا لاق 2 هعفدوا تا 2 متو هاك 3 و

 ا ضيقاو هيلا 0 08 عفداو ند ع لع 7 ديالا تح اذا لاقو اما ع كن || ا 0

 تالاذف ك2 حرأا مسأ ن نع 8 9 3 لم :| ثتدرو املف تدضمو لاق ةيرادلاب فرصنا , 2 ©” لام هم

 ةرشعل اعدو هيذنع ىلع هعضوو هليقف بأ كلا هيلا تيعفدو هءاع تاذدف كله راد 0 اذاف هيلع

 نام ماوملا 1 اعا ىدح س احا ُك لاقو نام *وملا ريما 1 لاقو لا معادق ر انيد الآ

 ش ١ ا 0 ال ناكو لازاب 3 ل ناكدقو كيدي ناد و كدنع انك 1 هل تاقؤ كب

 : لاسوأ لاق رسثع ةبالم“ تراصف رشع ةسمح ىلامحا ةدع تاكو نيا. تدصأ 5007 تاحنراف

 ىلا اهددراف المح رثع ةسمح هلامح ةدع دلولا هل لاف ىبلطي نأ نامروقلا ردب 0 ديلولا يف

 تماقأو لاق ىنع لأسيف ىمسا فردي ملو المح رشع ةسمح هعم نه ُهَثْف را 9 لهنال 00

 هو 5 لاف اهن م نم حاسأو ك1 نادم اهاعد مث اهن َِ لابال ارهش هدنع ةيراحلا

 هيلع تانقأ مث تداز و ينيدبز اط لاقو تذغف نادل ىن .ئغاط لاق ا

 نيلوقتف ال كلذ وأ لاق هللاو ىلب تلاق ال لاق ه 0 كي ا دوا نمل رحال ت

 وه هلم ىقرشا ىذلا حرا 0 تلاق كحيو كاذ امولاق هتعمس دق هللأ و ىلب ت 0

 نك كيلعاالو أ يفز تااق رعأ ١ ف ف لاق وه وه معن تلاق وه فلتر لق ناك

 ند نبد 3 (نربخا) 0 لي م لد ج1 يس نمل لمط ل

 رك او لاق عماج نا ا لاق 4 ل 2 قحما نب داح اة لاق صزالا يأ |

| 

 ردق لع لحرلا ا اا موصل لاق مع 5 !اطاق ةنيدملا ءارعا ضمه ه 2+ 0

 رهن نآ دوت لل تنأ ريمالا اهيا: هل لاقف 0 نامح داي لاقف نامحد يللا ريمالارتفتلاف هما
 نب ليعمشأ ) را ( افيرط ام نامحدزاكو يمان ب فرحت نا كفرا اعاو رار

 أ الحر نا ناهد فراظ ند ف عام لوا لاق قحسا قدح لاق ةيش ند 2 0 لاق ساو

 كتحضف همم ارضاح ناكل جر همفو هلاقامموغي مف محدايشاءارح ىف يرامح ربا هل لاتف اموي هب 0
 كلت افشنا ا اف د ا نق يربك الا كلغ تمفاهل لاقدر رف تكحض م لاقف
 كي كنار يف يراح نكاانكو اذك لاق هل لاقفناكام انثك ينربخت أو لاقق كل هلق ام

 و 0 كاع رسمت 011 ا كلك ةققا نم لع اطلغاوت هلو ا م

 قحسا ىنثدح لاق ياهلا ده نا دير دلاخ 9 ينثدح لاق عكو نسا نا ل ( نك |

 ناولس نب رفعج انل لاَ لاق ىنغملا يب ل يأ ”دح لاق ىنيدملا عرب 3 هللا .ديع انيدح لاق ىبهوملا

 تادف دعوءال تودغفدرطعونادو نأ ت 5 ع قيةعلا ىرمصق ىلع اودغا ةنيدملا و وهو

 شغم ءاهساا اذاو اماخبطي ردق ىلع اعمتجا دق درطعو وه اذاف هن 4 ىف وهو ناد لزيع |

 30 دست ردقلا ءذه نملك اني نماجأ هلا اه الع انو عرداما لاقك دعولل امه رك ذاق:
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 نجع ميحع

 دق ريم لا ا 8 الاقف ىلا هب ريم الا مدقش ام عم لعق الحنك يملا مويلا اذه نم عتمتنو | 0

 دكيح كان 0 ىلا دوءتوبايلا عرقتف التبم ان لاعب ريم غل غار ا ىلا رطملا كذحأو هم نع لحنا | ظ

 بصشن رودقلاوبرضت براضملاوهريضق نم فرشم رفم> اذاو تدضمو اعبلوق ىلا تفتلا 7 لاق 00

 2 تينت مدني تحمي تلا | 00

 يدحو مكن جالدالا ن « اوام هوا* اونو اذا تح باحصالا بحصتساو 1

 ىقصوملا قحسا نم,كشلا زاد لاف را ىأ وان هنالك كاع ه مالغإ لاقف هنريأف كاذ اهو 0

 نم ىدب ف اهو تاق اهايا امور ىح ةدقع ابا لك الق ن آلا بهذأ 0 0 2 6 1 1

 لمفتال كنا ىل فلحن يتح يضمأ الف تلق لمفأل تنكام لاق ٍينامهتاتف ًادغ كئاسأب كلذ |
 ان ازاف دلك تقف كاع 6 ةذهنا كل لقن 1 لاقو احاصف بابلا تعرقف امهملاتي نقف فاش

 تلق كاب انقحماي نا ىلا همك هوءدق ناس 0 ٠ ع 9 1+ ريمالا نا لاقف ريئاندلا

 كتاسو الالاقف لمغال نأ ناميالا هيلع تدكوو مالا تدكح ادق يناضاو كس <20
 را لاق م>ازم 8 نب روصنم نع 0 نع داح نع عى نإ نيبحلا(قوحا)

 ل ا ل 4 2

 ند ا ظ قيقعلا لاي لق موق لاق و ةفيدملاب حبصلا اموب ائيلص 0 نوشدح املا نأ راع ءلا كيع 1

0 

 ها بع 0
100 

 تددح نباوىئخملا نامح دانتلابق يداولا ءارونم اذاف ةدرعلاىلا انممناف قيقعلا ىلا نيردام ددسملا

 قو ًُك رخو اديدش ان رط َت رط 4ع ون املك عامسلا ا 1 1 لاق سى  يناتوسببلأ اذاوأ]

 هناكل هللاو نامحد ءانغ ىلا عمسأ ين أ نل اقف ا و ا اناستسا د نامح د ءانغل

 اتيز هاملا لع كس

 تت وصلا اذه ةيسن ا 3

 م6
 تيما وم

 روضخلا باط ترضح ام اذاف # ودب ا 1 00
 را 2. 1 لا ص تو ل

 د الوب فو ايد

 زورصو هب ةضص عزرا وأ « هيف تيل لا :
 ( انريخا ١) قحسا نع رصنلا ير يف قاطم لءر جحسم نال ءانغلاو تبان ني ناس ريشا

 ناجح دلاقلاق ىرصيلا نامع 0 كك 0 ددع نب نأ ينأدح لاق ناز رملا نن فاذ نب 1 ش

 ىلا يل ىغمو ىدي نع اف كيف يلا 0 ماق انسا> 0 0 تاذ يد ن لضفلا له

 ا تا نخ ابن كارما لإ انرمص مث اناك ف ماعطلاب اعدو قيرطلا ىلع هل 30

 ينفث ةيزاحح ءادوس ةيراجا
 وكف تلفابيفل ه ساطرا

 777-2 الشغالة

 1 ااا ا ا ا ااا



 غل

 0 ْ ينبح م نأو قييم لاو تنأ 1

 ٍْ 1 الاف دنا اهاقسَو تلك اف ا ءأأ مدقف ماعطل نسا تاخدف ىل>دا كتمحأ لاقو بزطف

 أعيط موحامأو انو مهبيطأو ا سانلا نسل م اهدح وف اهارتشاف ثعف 1 املاومأ ش

 هيلا تت -كف يناسانتو ةدم هلع ينتباغق

 ىملا ةاكشا قف ىل كتناقا » يف ناك ام ءادولا تح 3

 لكل عا هداني مساق ىل ماذأل كاش .اذ مدي ناف

 فاؤم لال ىنالا ن م هيلع ناك ام ىلا داعو يناصوو يناعدف ثعإو كد ةعقرلا ار ة املف لاق

 ديشرلا ةفالخ كردي 1 ناحد نال اطاغدن ما ريخلا اذ نوما نبا نرخ اذكه ( باتكلا اذه

 للضفلا ريغ عم نامحدل 0000 اعز 1 !نوك نأ امان للادعو ربو ءابااكرداناعاو

 0 ظ يي نإ

 مد ىجحن نب ىلع ةباور نم ةراتخلا ةثاملا نم هعمل

 بيبح وهو تيبلا رغ زكحأو « هبحأناامتيبلا ينآليفاو
 * 2 برجاف كرس ام ىلا 'يعدأو *« ينءوست مكتم ءايشأ ىلع ىضغأو
 ارق ملسلا ىثمملاو كيرش ,* ةبص سفلاو نقلا كنعنسحاو

 اكل 0120و ضوعألا راخ تيد دقو لوأ لبق ناخحدل ءاننلاو وخلل رعفلا

 مد ةراتخلا ةثاملا نم اجو

 مالظلا حايصمو رحببلا ةرد # ماللاب ىنم ةلو> اييح

 مامغلا ضرعفف عملي ايذاك * اباخ اقربلد_عءو نكرال

 000 للا نم فصلا ةلل 8 ةدعاويذلادعولاىرك ذاو
 لوالا ىلبقثلا نم طسوالا ردقلا نم راتخملا هنو يببصنلا وال ءاعلاو ناديه تعال ردقلا

 ع هعم ثنغال يذلا قربلا نم نلالاو لمرلا نم هضظورعو رمصأم ءلا ىرحم يف رولا قالطاب

 ماعلا لاك دعب فلح | نا فرالا## للا ترشتو هبات
 : 4ءم ثنغلا امقربلا ريخ نا د ايلخ اقرب .كدعو نكد

 8 ش امه ةحانلا احلا ضرعوا

 مد هبسنو نادم 0 راخا



 000 7 21 لنيك بوملا جارك عايكر 0و يو ف 7 دج يت باسل وا ىف ل وللا دكا قل 0
 معي دوج لي 1 ا

 نبدازت نب ديز نب كلام نب نادنمم نب فول نب ناريخ نب منجا نب رشات نإ تح ل
 1 ناطق ٠ نب تارعل نإ بتحعشل نإ أمس نب نالت , دز نإ كلام نب راخلا نإ ةعسر نإ هل

0 

 ىبصناا كح ا ىخاو نمشلا لاقو كالذ كَ 73 ءارقلا ءاهقفلا 0 ناكو هت جوز يعشلاو 8

 هيقفلا يبعشلا تخأ جوز 0 ةيومالا ةلودلا ءارعش نم يفوك حبصف رعاش حب بصملا نأ

 0 هب ينأف كحال 91 3 جرخو د 5 هف ين ارعش لاق اذا ناكف ةيدليلاو هير 0

 فافخلا ىلع نا نما ا هاه ند ه 01 1 ) قار ( ا ريض هلق ئرسالا ف يس 0

 هده راك دع هنأ فضلا ةيواعم نب 0 0 رعلا ليلع ن نإ "نسما اند لاق :

 ا.ثدح لاق نينفوكلا تاور نه مث ريغ 0 ةيوارلا دامح نع يدع نب ميلا نع ةسانك نبا نع
 ينادء بلا شانع نبهللأ دلع نع يدع نإ ميلا نع ىلصوملا قحهشا نع اعيمح نافه باو ة ةمشا نب 2

 ةباور ريغ ند . ناك 4و يعمصالا نع رمش نإ 0 هب ور ن* ابدع تر يذلا لاق ل

 رح انيدج.الاق طاص ني. رفعو سمت نإ اح د21 و يلبملا ( يريخأ ) ادرقم هلك ذ ءالكوه
 ينادمولا شايع ن , هللأ دمع. نع يدع ميطا 3 لولا قحسا نع اميح نافه داو ةيش نبا

 ىعشلا تذأ جور نادم يثعأ ناكو ناد“ يثعا ءا تأ جوز ليحارش 5 ضاع و ءغبلا ناك لاق |

 ل هيف ادب تاخدأ يك تا ر ينا هل لاَقف 1 ةال ءارقلا دس ا ناكو - نادم يد ا 5

 تاقوهءارق ىضثو نأ ١ 2 كاؤر تقدس نأ لاو 9 ريعشلا تذخاق ل امبأذ دا 3 3و ريعشو ْ

 دله . نع ي زيعلا كيلع نإ نسما 0 لاو ىلع ار نسا ) نرخ ( لاق مك ناكف ودمع 00

 ني رمل نب 0 يي ْ الاق ىدمصألاو هد مع ىنأ ف ددحو ع لاق 1 3 :.ع 2 4 ؛ واعم

 جاجحلا ءانغأ ن م حج .هاارأ ناد ىثعأ ناك لاق ةيوارلا دامح نع ىدع نب م 000 قئاو

 را يذلا جاعلل | 3 نا م 3 ةدم 0 يدبأ ُق 1 لزب 8 ا ىلاسد ىجا وو , دل دلد

 ٌْ رسما اي ااا تلاَقف 0 يناك اهعقاو دقو 2 ا مشل نء 0 اا ا هع ىلا تراصو هوه

 ناتأ رفا رصت لمعلا ا 4 تااَقؤ اةاك لعفت اذكوه اه لاَ مكئاسنب نولعش اذكعا نيحاس ملا

 ٌ اقرط هي ا 7 هدو ا ليالا ناك ا 1 اهدهاعو مم اه 0 كفن قيفطصتا| تكتف

 , نيءاسملا قر ند سعاش لاق ه4ءم تن صو ه:صاخ 5 اهفر 3

 اهروبا ةادغلا اهيدفغت نادمهف # هلام رسالا نم هيدفب ناك نفث

 م 0-0 هقلام رك ذب ىثعالا لاقو
 ش ل و ي0

 فذخحم سعاش اذا نيفسلا موع * فجر نهريس تاكل نا

 فتك ع هحاط براس لَ 23 اهو نا يدب ترص

 ناو ور نع 0 ىر#م يف قلطم ليش فيفخ 1 يبيصناا دع نيتيلا نيذه يف ىنغ

 ورم نع يطسولا لمرض فراك



 م يييسس هي يسيييييه-ه-سبب- هبي سس مسا + ١

 دنس شافو الد قلدع
 سماع قارفلاموي مهتدغو

 هل بحرب يتتافو“ طيلخلا ناب
 امظنم كارالا كاوسع واح

 ىركلا:للغ ع ايتو نأكو

 ةييظ يح ت رظن اناححو

 تمعفادن مايقلا ىلا ءونت اذاو

 اهرصخم لامو اهفداور تاق

 ةيحر ةركب اعارذ اطظو 0# .

 بئارتو ةلوة_صم ضراوعو
 00 كالا ا يش
 يتجاحو ياوه تناك يتلا كيت

 ةكن ثداواا نم كت اذاو

 ةبانص" قارفلا نم ند ناو

 تفرصت فك  مايالا نم ع

 داكم ةاذع ملا اعز كما

 نسا لون داق م.يلقلا ناد

 0 ىحاوت ن ند د دا لجو 4هعو

 00 0 يدا دلب نه 00 0 هذه

 فحم قارملا ةيسدكأأ زخيو
 قفلد جداوطاب قفارملا نك

 يو كلنات ك5 اذا دوج

 فلست لا تك اذا ادع

 فطمتو اذ فشخ ىلع 0

 قل يفد وتب تف ربا: لثم

 تصقتملا ىتالا“ لام م لفك

 ٠ فطخم ةكييدلاك نطبو ضب

 يقفل ةبيصم لكف ريصاف

 ا ىلا مفلا نأ

 فذشو ةرم وندب رادلاو
 فيرا, هغادالا يقيصأو يدمأ
 1 يبحضمو نيم زوللاف

 تم ةعو لاح نأ

 ار ماش نايا نر ع #* امعان كلذ لق يفار ا دقلو

 .فحا مج اهمال يدار .انأو «يدعا-و قا ولاقاست ر هلو

 2 ها لك ىفأأ * ىتاوبورأ ا يند ترم ديال

 ا ةثأو ميما ليالأ لإ ل

 ارساحوأ لا افا

 ا كَ موق يباص 0

 باظمتارتلا بالطل ىلا

 بدكم ريغ نا ىلع ىقاب

 هنلن يشب خرفأ م تان نا
 يمرأ وذ قد ذملايف يمحال ىلا

 د

# 

27# 

 د

 د

7 

 د

 د ىلططداوداو# لا اوكي كانو

 2 واود دة الكا ت يا يف

 فو ةسكلاوةنتكلا فاس

 ف رشأ ةينملا فام يو

 00 لو ل

 فئيلتأ الف هب تقبش اذاو
 فاطعاو فاذتسملا فاخرك او

 50 ةئسالاو هيدا 2

 0 ةيبحالاب اذا نأ و



 ةلتقع

0-0-6 
 فدراف فادرلاعْم اذا ىعدا * امبرف بورحلا ينتباصأ نئلف
 فقثمتوكلا دوطمو ضاما# ديول ىفكب ىورب اميرلو

 ففد> ربو ريطل هب نام د بالو انعم دهشأو تارا ريغأو 3

 ففعتو .يتغ اهع يندصق < اهنوح ءاشااول كنا ظ ب
 كلامل اهبف يعاشهلا لاق يعاشبلا نع رصنبلاب لوا ليقث هنو نامحد تايبالا هذ هيف ىنغأ]

 لهأ نيد ىلع ثعبلا برض مث ًاعيم اولاق 5 اذه ىف هقفاوو يطع سول لوالي فضح | ||

 يف لاقو اهاوتحاف ضرمو اهب هماقم لاطو اهيا جرفش مهعم جاجحلا هج رشخاف نا كم ىلإ ف0
 خيش ينا نب ناماس نع يدب ريلا ةديدقلا هذه ضعب يدقنأ و كلذأل

 رص اه كاذقلا تاشو * ركملا تلع ذأ انسلا تال 7
 رذعبال ليوا فد كالكبو كعدهنانلو تا 22 :

 رصقي وأ بيشلا هعدقيف © يبت لهدذاوعلا لاقو 3
 رمول هيب يل تصم رشع و د امقوت نيرا يفو 1

 رمه وا 0 ناك اذا + مزاح ا ةظعومو :

 ردن أم 01 راك 0 د ىخضمام ىلع نفسا "او

 3 رسعل هب نامزلا نأو * يتفلا ىلع ثداوحلا ناف

 رسل تول رعسل امونو نب هنأت ع ابدا اهوش 3

 3ك ةرام ل يخف 3 ىفلا ىقأ كلذ لك نمو '

 رفقملا“ نإ[بلا .اهتردسف < ةشوتد لك لا

 رفسملاو :ةتضانقملا "قع *# ىقولا موي شايلا دبشا اذ
 رسحلاوت موقلا ةلعواف « لع حت لا

 رفح حاس وا ليلا نك د ةبافخ ءادر>ح قو

 ومحال قاعلا هب. يرحم ن ب اللا 1 حمرلاب نعاطا

 زالوا يسال نك < تراضداب ءاقدل
 رجح | ١ اذا اقوطع د ةرص اذ 0 يناكسأو

 رعسملا انا جايطا دعو * اعدام اذا خيرمصلا 5

 1 ا نينيلا 1 * .تيشملا يف حال دق نع انا

 رحدم ا كاك سهدلا ذا هدب ناك شعلاا ند ءاخر

 0 بعاكلا ينبحملو 37 0 ناسا ديصأ



 ةأهم لكم ءاضرسبو

 001 د ا

 1 ا دإقم 3

 ليلا لحبالا ىند ناك

 اماما ثلا ىلع بصل

 مع تولتو تفرصنا اذا

 حاشولا لاحو راسا صعو

 اطاخلذ قاسلا نع قاضو

 المكلا مخر مايقلا روق

 امي ىنفش ىلا كالتق 22#

 امدح 1 نال ع الق

 ىديزيلا ةياور انهه نمو

 ارقللا ١ اهلضا ةةفوكب
 1 لادن تو

010000 

 عئاح اب ريثكلا نإ
 تريّحو

 انلبق اهءاح ن* معزيو

 ةعجر انلام نا تندد>و

 انؤلنأ باماس هاذ ىلا

 ا و ءاحناا ناك

 هدم ند در> تيدا وه

 تحاو يعدو

 اهدعب نم هيقالب كلف

 هرعع

 رف نك اهف تعال د نرتكلا
 صوخحلاو رديتملاو ردلا هب

 ونوح ثداش ط ند عا

 ش ذا

 ريددلا و اكل تلا .هاحاامج

 د دا | قاقر

 ١ رءضم اهريصذ نكع ىلع

 داكشف

 رحز ذأ :ت وصلا اهعزهب 7

 ٠ ا 5 سلا .٠

 راس ذا تبدا تسنلف

  8ردقا

2# 

 يباح و

 0 ةرذحع ىلاف

 قوذ

 000 نو راما طا
 رض وا كل انه ودس ت

 ردصملاو درولا طحش دقف

 رشا الوراق ودشلا الو
 1 داش ؟ 3 نس تازالف
 اىتفس انع  ليلعقلا  نآو

 # 0 وأ ل وطن

 00 وأ مهساس أني

 روحا امو . رثسا-اعق -ت

 : رهشأ اهدعل نم 1 نائس

 رشعملاو  ءالخالا داو

 رسوم وذل ىناو
 صاري ىذلاك قاطنا ليقو

© 
2 

 ةدع

 : مشرشو . مهلا

 رذاتسم فيس نع سلف

 رسحتسي عمدلا هب لظب
 ا و لوادحلاك هل

 رصرصلا تبهام رهدلا تل



00 

 ربعل ند اطار ن #* 1 مكنا ليك ذكو

 ا يكل نحل مه # هر دنطاو ديلا ىلا

 ريح و ذاع 1 # انف اه اورنغ مار امو

 رصِق الو ىرسك خيشلا الو * اهل اوزنغ روباس مار الو

 # رج'وي نمل ميظع رحاو * عساو ريع# 0 نهو

 نادنع .ىع 21 نأ هنأ نع ثدحح ىاكلا دهم ن.:ماشد نأ حاطللا نب اص نب د# ( رك ذو )

 ةفوكلاب ن 0 لَه سصعاش يشعالا ناكو يتسدو يرلاب يحايرلا ءاقرو نب باتع نب دلاخ عم ناك

 لعجفهدن ءردتقلا عكر تناك هل دلو ما مهفو هنيقلتي هيراو>جرذ ءارغ٠ نم دلاخ مل املق مهسرافو

 تلاقف ساعنلا ن ءاراسو ان 4 لع هدرق ىلع وهو ىذعألا اهي زاح نأ أ املع نوري سانلا 3

 1 ىلع نوديزي لهو اهخأو اهمعو اهبأب ينراقتل دلاخ ةأرحا نا اهيراويل باتع نب كلش كلو |
 ةيراح هذه سانلا ض. هل لاقف هذه نم لاَقف اعلا اههءسو شعت رم خيشلا اذه لثم وتوك 1

 لوقي ًاشنأ مث ءامكلاب ينع كيلا اط لاقو كحضف دلخ 0

 حالاسلا لحام كير دي. امو 000 امو 0

 حارملانتسنعرهذلاءاذع # ريك جام كرد ار 8

 حابصلا حضو ىلا هتللو * ا تا ول مقأف 1

 حارخلار :اوادرلا ودك * ناكم ىلاك:هترظنا اذا 7

 كيلعأرتجا دقلومركت ام هللاو تلاقف ىثعالا هللا تعسف دلاع ىلا تاكو ةيراجلا ا لاق ظ 35

 ع ءءأ كلذ لاقف | 5 او هل هتفصوو حبصلا هحو يف للحرب ترم اهم 1 را كاذ 5 اط لاذ :

 هذه لوقتام هل لاق هيلع لخد املف يذعالا نا تعف تاع هتدشن اف كل لاق * يش يأ نادم ظ ا

 كف 81 تا انوع كتاوت 3

 يحادالا]ضمواجيطلا ودك فص تارا را 3
 حالملا قدحلاو لدلا نس #* يباق ندصفلاغبلا رقش ىلع 4

 حاير ىنب ءابظ نم كل ادب * برسن اقف ءابظلانم تاق

 كلاهبهول ينم تداودق اهنا الوا ام :!امأ دلاخ هل لاق تاسالات اأو كو 0 هللاو أل تلاقف ش
 ئدملا اذه 55 .هتالنأ حبصملا ان كيلغ تق هللاقو هلادعفدف اه لثع اًمانح ىدت وأ ينكلأو 1 ١

 ىلع هب تاي لو اهرك ذ تمدق تلاه تياور يف ىزنملا ريخلا اذه ( ركذو )كم طرفام دعب م ١

 هب هدعيو هأنأ هيلع ام ضع يف ىعالل لوس دلاخناكو اعينمج حاطنالا نباو وه لاقو حرشلا اذه 1

 فيك سانلا رومأ يفضقاو يمتاخ ذهن تلمعتسا ىتف ًاميح سائلا نودام كل ناكالمع تيلو ّن ح
 هقرافف هاسانتو هافج هلمع ىلا”لصو اماف يشثعالا هعم راصو ناهمإ ىلع دلاخ ىلههتساف لاق تئش 8

 هيف لاقو هفوكلا ىلا عجرو ىثعالا

 مع ىب أب .ىأ امو د مك : ام رامأ يننع د

 محل

 "ليل ربو مدا خ7 ا ا ا با
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 )غ١5(

 ” مدالان رم كارسشلا نكلو. * يلاخأ 'ناملسس وبا ناكو

 محن 2 كلذ ليني انكعو جالا زوق كاف 31

 ا ام لف تناو *ا ونغ ذأ ةسماو 5 0

 ملا قيرطلا يف رثعيو # لحو لكيف ا كرو

 من قجبس الأو يبيصا * ناسليط الا كياع سيلو
 مه ل عر ا #* زقاو رخ يفتحبصأ دقف

 ميطحلاو كم كرري < انامز اهاقلت دا

 هتياوريف يزعلا دازو حاطالانإ| ةيآور هذه

 ميدع كولمصو برت # ض 0 رك نايصاسناكو

 لل دو اها انكلو
 0 ومر اترك

 مح ىلا ا ىريسم # الهجو ين“ ةهافس ناكو

 لا سعال ةياورل امن 006 نبا ناك ولف

 00 3 راك اذلا 1 0 هله راع نمداحر تفكو

 0 لغب ىلع هعما و نع 2ك 1 يا تيعدا يذلا: اذ_هدةص ن“ دلاخ هيلا ثعيف حاطنلا نبا لاق

 0000 خذالاووذ

 -_ " نع رب ام هوجو

 تدر مالك اذه للاوراق اممفصونيذللا منلاو كا ايطلا ىلعتمأ ر م أ كلذ ناك : ىدو موشو

 كلا لغبلاو حييبقلا ند ىدنع يور ا رع 2 5 ل ناف تتر سل ا هرهااا كفصو

 كسلا ام نانلطلا امو لهسو يعوو ددحو كو لك ىف كرما لا د ينم هتكنرا يذلا |

 هعحاراو ليما عب أر 1 لب ال لاَقف كل هتءحا 0 ليما تعحاو تت ناو مذلاو راعلا ن ه هانإ

 لاو عار 00 مشاه ( ينربخأ ) هركذ تم هدق نم ىور اذكه هاضرتو مظع لام ا

 ينعأ هيلا عر ناهصأ ءاقرو 0 تاع 0 كلاخ ىلو ا لاق يعءصالا 0 لاق عسانا مو

 | ىاقأ يف هلح>ف اياطع سانلا دلاخ يلطععأو بحيام هدنع دك 2 هفوك 0 هراحو هّشدص ناكو نادم

 : 7 لاق هقاطأ مْ 0 هسش همد أ هنع هغاق دراطع لآ" هيلع ىلضفو

 9 0 كيلا 7 هنا نم 0ك

 ةلذم ينو عام لالا | مكلو

3 5 

 دعابتملا زانلا تنأَو يب تلد

 دقاع دلحاو روث ىنظح الت ةرانو“ يد ريغ 2 55

 دلاو كل أءهمشل و تفلح ن.لعاف ة رإ ص ذ ينباك ال كناق

# 

2 

 د

4# 

 دراو تنأ اميضوحالو كوبأ * اهادبنءالخ دقام كردمالو

 نت

2# 

# 

 3400و يدم يوجب م حج هع 183 00 جبر طهور ن أ

 :دراطع لآ تماس 1 كناو

 اك نك ةيداع ا 37

 دعاوسو مط قانا كنذيل

 دعاوقلا هنن عسيفر تببو

 دكا كيش وا انقذ لقت



 دراطع وأ لمي ءاركلا ند «.هك انه ل

 دقارفلا راملا سسمش تادعامو. * مرادل اهيش عوبرب ناك امو

 نم قب / ةفوكلا لع ة فسوب ُس جاحملا لع تفشل نباهض 7 او ( اولاق )

 ىدعأو ىقتلا صاع ناكف مهيلع جاجحلا ة 5 ولَقُثل هعم جرذالا ةهابن 1 1 3 ارقو مههوجو

 لعجحو ماياهتفلال يثعالا عم يننلا ىئادمهلا ةماسأ ا ديصنلا دج جرذو هعم جرح نم نادم

 || لاثقلا ىلع راعي. ةفوكيلا لهأ ضر لاز الو هحدع ثعشالا نيب ىبروشلا ل00 0
 هحدع ا نبا يف هلاق امم ناكو

 دومت لآ لبق كلم دودجو * دمع نبا ةزعو هلالا ينأب
 ديع قو لع اويسل نا شانلاف مهةو لع نيمدع أوسن ا

 كي دنص لوم جاب | نيب هحاب دقعا ناك كل ا 4

 كيه دس ف له ناد دملاذ هلع نأ كاد 0 ا 0

 دولوءالو هدلاوا 2 خذا سدق نيبو جشالا ل

 دودج تاوةمركم قالخا «.العئاي سلا نا

 دولا هلال تح نادمه « هل تيدشح ةعما ا اذاذ
 د دز نءمس ءايالا دا مهن اكديدحلا ق قاح يف نوشع

 دوسمو كينس قدح كورر 00 1 0 او اذأو

 دوعرت فور هلل كلى
 دسك ىر الو ام الاد

 نس ءاللب و م فقاوم كش نإ 6 لد ينعالا تاكد ُُق ةيوأرلا داح لاقو

#6 

 د

+ 

 د6

 دع

 د

 ديلتو فراط: دي قارعأ *.هلير مورقلا ساس ادا
 د

 د

3# 

 # مهف ويس 1 ّط هدا بامشو

 مكس تراش ًاسدق ىرت نام د

 تدب 0 أ تعش 0 نال ةلاوحا يثعالا ناكو ة ةرووشم ران 1

 ىثعأ هلأسف ًاريثك الام ىح ناتسححس ىلا كعشالا نبا راص املف لات ينادمهلا ساق ند
 1 5 كلذ يف يثعالا لاقف هعنث هئاطع ىلع ةدايز هئم هيطعي نأ نادمه

 دمأ نم ةضورلاف رضحلاب * اهءسر افع رادلا فرعت له

 يدماع اهح دما تنار# ةدوزإي ةلفط دوش د

 ا رشأ 0 0 مس * ةقارقر سمشلا لّثم ءاضني

 دصاقلا اهمهش نم ايان # تمر ذأ اهمهس يلق طخ +

 دياللا دسالا. طي نئطم * ىذلا ناحطا مرقلا اهيااي

 دهاشلاو بئاغلا ىلإ ىمي * ىذلا فيرشلا لعفلالءافلاو

 ةراولاو رداصلا عم ا * ةحدم نم كل قي د

 دحالاك فراعلا ف ف يىعاق ةهوعد ند كل ائيحا كو *



 هل انحلت هوركم كي. نا

 ادب يضراس ان ىر م

 - ا
 لطاي» ما كل كانت
 ه1 تلح اه نا انام
 قا ل كولا اذا الو
 12 4 كاع دان ظعأف

 اننا هلق. كاتدلو
 ا ف دحض نم كن نأ

 أه دعا

 6 عا نين ارعلا مش

 معم سراف نم مهف 5ك
 هباتح ل وال 37 دو

 مونالخأاتا قت واب وأ
 ناعما دنا لمي

 هموق يف كل لاخ برو

 ين امو سابلا رضت#

 مك ارا نءعطلاو

 مهرك ذاو كلاوخال حمراذ

 ان

 0 ٠

 دحاو الو ىنثم نء عورلا ىف * 3 امو كان  قتحم
 دلاخ نم كانتا مويو # دباع' نم كل ءانرصتنا موب

 000 ا رح لفحمم ع ايل“ ىلا" ”ىرلا -ةنقوو“

 دراح قن> 7 فرصب # رئاو نم كلل ائقل مكو

 دصارلا ةيملا لثم ناكو * اتمادقأب هانئطو مث 0
 . دهازلاك 07 تناوآ * ىضم دق  نالح ءال ىلا

 اللا 2112 نو ةدوس ةتاننالاو انيدالا ركجذاف
 ال كلا الأ نبل © هيت الق زاوعأالا موتو
 دعارلا قربملا ماغلا بوص * يجيرن امكحص كوجرأل لنا

 دحاملا ديلا لاعف لعفاو #* امض امو كينك حشاف

 دلاتلاو فراطاا نم رميه # ٌؤرممأ تناو ىطعتال كلام

 دغارلا كشيع ىف ًاثكشم * اطود :امو ناحل 0

 دراخلا عم ضرالا 1 #3 هلفانأو صهدلا نهرا

 دقارلاك فورعملا ْق سل

 دحاسلا مك ارلا برو الك *

 د”

 د

 د”

 نإ

+« 

 د

 تن

 ان

+ 

 د

7 

 د”

 د

 د

0 

 د

 دباع كسان نم.هب نمو

 ءكلللا] 2 م ةوفغو

 نياك الو كدا جيه

 ليفان. الو: كتنع لماح

 كالا دركتلا ىف رخال
 دلاولا كاصو دق هللاو

 كك 3 ع ند كلاوذأ ناف

 ل 8 نافي كلا يهنمو

 دئاق 3 ردوا !نمااسو

 دقاولا سيقلا باهش لثم

 دراملاو لهاجلا هفس نم

 ارك“ ضفانلا امو اصقن
 دعاسلاو عابلا ليوط عرف
 ةحانلا لطلا راش يود
 دهانلا ةيداعلا يذ فصلا يف

 هينا

7 

 ممم سسلل76

 . شخ » 'طهح فو اطعأله هن طم تأ

17 

4 

 كالا هدي بن ابو
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 دفارلا ىلع دقّرلب نور * اوحرب 1 كلأرح ناف .

 دعاقلاالو يزاغلا ماسلا ىف * اوني ملو اموب اوان مل

 دحاأو انا كاي شاك مح * هموق يف كل لاخ برو

 تماعلاو ::لئاشلا. قكعاو .* هلام ىف ءررل فردا

 1 0 م بح لاق ىدزالا ديرد نب نسا نب دس ع ( ينرخأ) |

 يويعلاَو ع ينار كا < ينرذأو لكلا نا ن ءهيبأ نع دامح نع ىحي نب نيسحلا قرح 3

 ةيالو يف مأش ١| ىلا ناديه ينزعا جرخ اعيح اولاق هءاصأ نع ىزيتعلا كك يدع نب مثيلا نعال

 هلاح هيلا اكشف صمح ىلع لماع وهو ريشي. نب نامغتلا ىلاءاخ اظح امف لني ملف 3 ملا نيناوم | ٠

 هيلعسي ما اولاقق هل مهحامساو اهناسلو نههلا ىعاش اذه مهل لاقو ةيناهلا ريشب ن تابعنا ا 31
 اولاقف الجيعم كلذ اولءجاو ًارانيد ًارانيد ءوطعا لبآل لاقف هتاطع نف تراس دام 0 َ
 ءاطعأف افلا نيرسشعاوناكو ناهدلا لدمتهلاطععا نم لس رت رع امستحاو لاملا تيب نم هايا هطغأ |[

 نامعتلا حد يثعالا لاَقف ءاطعإا دنع مف ادعولو 00 9 نشف

 ريشن ني يدحقلا ناكذ 0 *« ايساعلا نع تاحاحلل د 3

 سغ لح اولا ىلا لدك * نكي لو لوشبام يفوأ لاق اذا

 0 يدتهالا نو رح امو ارك انتا ناار 5

 ريسقنب باقني ل يونام يوث * لزانك تنكراضنالا وتخا الون

 ينأ نب ديزي براق و فو نييصأ ةرفص ينأ نب باوملا رصاح هريس يف يدع نب ميلا ل لاقو ألا

 يملا اميدبان دعا مهامئاف موقلا ءالؤه م كتلوج ال سانلا اعأ اي ناهملا لاقك ةيعخلا هو

 الجر باهملاسدف مهفقوم نع مهولاز 1 مهوم زوم يصحلاب مه وقف هباحصأو ىباهملا موملع لمح

 اًطع !هنا ينغلب مثيلا لاق اينس الج كلذ ىلعهل لعجوهلاتغيل.رذص ينأ نب ديزي يلا سيقلا دبع نم

 ' 45 ا هلَمَقْف هلاتغاف يدبعلا هل سدباف داع اذأ اهلثع هدعوو يدعي نألق مهرد 2 ينام
7 8 

05 0 

 يبرر ةيبكااج

 كلذ قنا 2

 اصع نم ةيفرسشملا الا موقلا عم * ىرالعو ىدعلا باصأ نودهس

 اصرعو مايطلا مرج ان قلأو * .ًارذاح ءاح يذلا ثيالا اهل الا
 اًصِضَقملا :ناملا نيتي -نضإك « «رحو امو تا 0

 اًضرقملا انالخسا نانا كيرشو: .نما.تنا ذأ راوغالا ك
 اصحمتو ىلتت تح نوبيصت * اهرد ىهدلا كليب ال تمسقأف 3

8 
 اصربا هللا هدر كلا م

 نن

 اصقشمو ًادادش اناشخ و د نا رضا اهب 0 0 1 ا ١

 * اهلاثإال ةحاح يذ نم در خف

 كو ناك ا كعل م لاطو 0 صهاظو ان امك د.شو 7 3#

 ف يثعالا رح 4مم روك دنا ءانغلا او 06 هلا تاَسالاَو و 1 لادلاب ١ دود م ريغصل

2 



 0 حيحصلا وهو نويفوكلا هاؤر اذكه ةلز> اهل لاقي نادمم ن. هل ةحوز يف اهلوقي باتكلا اذه

 0| لكلا ىأل راخأ يف يزنملا رك ذف ىثخالا نمدش يف اور اذكه ةلوخ اهنا ىىمسالا رك ذو

 |١) مث اهضغيأو هعم اهندم تلاطف لالحلا مأ اهل لاقي ةموق نم ةأرما ىتثعالا دنع تناكاهنأ اهدانسا

 لالملا مأ قلطت يتح ال هل تلاقف ةلوذ يممصأللا لاقو ةلزج امل لاقي هموق نم ةأرما بطخ
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 مسقأو مغقو ةفاوأعي ايما قدلمعأو | ها رق سحاق ماس ىلع التف اءريزاغم ضءا يفاحرذ > ييصتلادحأو

 ,.اسلحو 8 نيد ةعضوف هاياطو هب امعنافبا 0 امماع ضرعف العفف هلزنم ىلأ القني و اءملع

 هج داع ي يعالا لاقف هيف يف خت يت>هبهح دعا ر رشم كلا لج را ذه لقينعال مسالا دج |لاقفنأب

 ا طلا كارتعا ينا * د طملا باقلا اهب ا

 عاطلا كيلق اعامش راط * تأن ام اذاف 5 1

 رسب

 حصانلاو دشرملا كرحزي * انما تنكو تيهانت اله

 حضا ولا طءشلا كالعدقو * ايصلا لهح كرتتال كلام

 *  محشاك هنا الارث * امح نع كا مب نم راصف

 حزان يدك نع الو ىنع * لئاز م ك0 اك لمحا

 حزاملا لزه ام اذا ًادج * اصلاخ 1 ذر ل
 حجانلا لمعلاريخو يعسا # ومكس ا لاط دقا مل
 حداملا هتحدم يف قدصي # ادحام 00 تسوين

 | اصلا هشءني دق 0 * هترتخاق ريخلا ةباؤوذ

 3 ش عار كرك اتت نا هع هب ينطو االول جلبا

 ظ 0 الو تاطىلا كمد الو ك3 تا ملس

 د

 د 2 حو دش ردلا كلئوهاو نيعلإ كازا
 ندو ٍ تاس نلف

 ا لعو هم 00

 حداقلا .هننز ايف روي مل * ةليل اذا يملا ى
 طاح اهناقذأ ةربغم * اهلهأ ىلا لوشلإ 0

 حيطان هلو 0 تيداع ه*#

 ن

 نت

 ان

 حياتلاو سباقلا رحجاف * ةيءاش حمرا ترهو
 انت

#« 

 د

 0 ال ملم ينامقت ند

 . ملام مهل دافز كنا * اولحأ اذا يملا رع دق
 ع 0 ف قباغال * ىلا اهأرق يئاقلا ةلمالا يف

 همح هل فورعم كسلا حاف ا ىلع هل



0 0 8 0 

 مما رمح نك كنا د ىغولا مدبب ْ ا ا

 اهل ود لات رو ا 2 0 2 0 ل هب را تايبالا هه ضع يف يبصتنلا 1 ينففلاق 3

8 
 : مهف يتح عمتساف اهالوم امهم جرفت هنم نسحأ تءمسام ارعش كفايضأ نم تحمس ىلا تلاثو | | ١

 صم لا 5 وهو اذط رعشلا لاقف 0 نمو ءانغلاو رعشلا اذه ن نادعأل لاَقُف اموملع لذدف لزب | 5

 لاقو هل.قف نآد.ه 8 1 00 نادمولا يبيصنتلا د جأ و يل ءانغلاو نادمه يذعأ) !ٍ

 : 0 < !رهش مدع اهيادتحلاو 5 رعأ و ع و قاقراش نا امدكو 6 يا“: ا

 8 ىلا ايضف ىلا 5 ]غم نم امجراو امكباود ند ' ناك ام يدع ائاخ لاقو نش رف ىلع

 0 قو 2 لاق وهامو لاق امي ا ىلا دعا دع لاقهلزعم افراش اماف افرصنأ مث 3 6 اماقأف

 ظ لهأ عييمجو اماس اد>وف ةيرقلا الخدف د ةيرقلا يف ىتب اق: اقداض تنك نيل لاك ايلعت 3 رمق

 نأ هريغ ( ل " ذ اذكه مهقاب لقتناو دكا تان نوعاطلا ناسا ةلا

| 

 ٠ع
+٠ 

 < ا قرش و هّدب رق ث رو كلعام ل 5 ا 2 ف ماذع لاع ماس بلاط جاحملا

 امإو ةةحراخت نا ا امإ ةفوكلا لحأ فارشا ضع هارتشاف 0 ع جاجحلا هعاب مث

 هدا رظن

 2 ملس 0 هذ ي يبصنل ا عندو هرعش 2 ع هلاق ىذلا توصلا اذه ة ةيسأ ا '

 «© ' وح :

 حزانلا برطلا كارتعا ينا * يوطا عيطملا باقلا اهيا

 حضماطلا كنلق اعاعش راط * .تانام اذا الح ركذت
 محار انهتازيو لذعو كال ناتو دو دس

 حمار الو داغ يل كمذ
 جداقلا هدئز ايف روبل * ةليا اذا ىلا

 طاك اهناقذا ةربغم اماهأ 0 ناوشلا 3 و

 حاف #* ث محمرلا ترهو

# 

# 

2# 

 حداملا هّتحدم يف قدصي * 1 أما 0 يفا

 « الو نكس تناام 8

2# 

 ْ حاتلاو ن ساما 1 :

 1 قحسأ نع يلع سولا ىر<يف ةبايسلاب ليق هن يفان 0 يبيصن ا دح ال ءاتغااو نادم ىثعال رعشلا ||

 ْ د 1 اا 0 0 كلامل ه هيف نأ د مك 0

 1-0 ةراتخلا ةئاملا نم كسوص وجو 3 3
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 درغلاف نيتماعر || ناد 20- د ديه ند قو ىدعس ن ه يم 1

 يدع كك تاك نحو +3 هن تيكسام :لاط ىدفتل لح 0

 نعركملا ي رج يف رولا قاللطأب كوالا ليق 42 ا ند راتخلا هنطو دام َّ 2 ءااو ةيوأرلا دا 2 0



 يي ابل ا يالا ل وسل يا ىلا
 106 5 8 و

 ديو
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 0 ةيقعن 0000 رع ذيل يا | 0 يطسوابلوأ لما هيفو قحسا

 م ةيساو هنوارلا دا ا 0-0

 0 ل اا ناكو يدع نما ه هرك ذ اهف ةرسي« نب دامح وه

 اهراخاو برعلا ماياب سانلا معا نه ناكو روباس نبدامح هنا ىذحقلاو ينئادملا ( رك ذو ) نابيش

 مهمدانإو ماع دقيق هريزيسسلو هرب ؤتو همدقت هج ىي كولم تناكو اماغلو | ياسنأو اه ل

 ليع.ساو يمعو ىديزيلا سابعلا نبدقت دل نورخو اهمواعو برثلا مانع هتولاتنيو
 م نم داب ت ثلقو لاق حصن اذا سانا رعأ داح ناك يممصالا لاقلاق ىثايرلا انثدح | ولاق ىكتتملا

 0 ناكو لاق مط انؤالوق ناش ينل نامهس انت وطف ةعسر نيناماس يس ند 10 ناك لاق

 "|| داح ىمأ يف ىدع نب مثيلا ركذ كلذكو يئايرلا لاق هربخ يف ىكتملا لاق ىليا ابأ يضكي و ةرسبب
 ]| لاق اولاق طبقلو يدعنب مئطاَو يبتءلا نع ىردلا اندح لاف يناركلا قئدح لاق نع ( ينرخأ)

 مكان عن مو هف رعل مل كنا فرعت ع مهم 05 3 ورا 5 هب تدهس ذأ نيئماوملا ا فارع : 6 لكذ 0 ينأب لاقف ةيوارلا كلليقف ىقالا اذه تققحتسا اع ةيوأرلا || هاج 0 نحلل 1

 يك كيب اكتزنل اذه“ نأ لاثك تدع - نام ميدقلا تزم الا ثدحم الو ع ارمش دشنأال

 ةبام محملا فورح نم فرد لك ىلع ا م 0 لاق رءشلا ن٠ ظفحام رادقم مكف ْ

 هسحأ و اذه ىف دا 01015 لانا راج نود ةلغإللا راش نم 0 نير 1 دا
 هدشنأف هياع يفوتسيو 2 هقدصل نأ ةفلديتسا نم هب لكو مْ رحذ د ديلولا دشناف داشنالاب |[!

 ىح ( ع ع فال ةناع هل سعف كلذب دياولا 2 نيياهاجال ةديصق الو نيفلأ

 رخو ةصقح يبأ نب ناو ع نع لصوملا 0 :"دح لاق 0 ::دح لاق محنملا لع ناأ

 ةصفخح ينأ نب ناورم 30 ا نك ىف نساعلا رك 6 500 لاق نايزرلا نب فلخ نب دم

 ىلع ءا رك نم ةعامج ىف ىدسالا ريظم نب نيسحلاو ينقل نليععصاب لب ححرطو 1 تا

 نيدناولا فقو ارعش ىعاش علا اك هدنع لحخر اذاو ايف باغ دق شرف ىف وهو ديزب نب دياولا

 عضوم ن نم هل يف ءملا اذهو اذكو اذك ع ظوم نم لح ادع لاقو هرعش نم تدب تدب ىلع دز. |[

 املف ةيوارلا 1 اولاقف اذه نم تالقف رعشنأا دك الع لأى ٍدح نالف ع كو

 لقأف ةناك ةنط وهو نيئمؤملا 0 ا يف اذه مالك ام 5 0 هيلولا يدب نيب تفقو

 تا راعشأ نم يورت لهف اهمالكإ ماكن اف ةماعلا ملك أ لجر ينا يخأ نبااي لاقو ىلع خبشلا
 هلوق هيدشن اف دشن | لاق لرقم نبا 0 م هل -تاقف لدقم نبا: نعشالا هلك رعشلا ينع بهذف ايش |

 حبصملا بياقلا بضه ىارام ذأ * بهاذف رييخ ىتي> نم ءاذلا لس

 انا يا نبا اي دامح ىل لاقف كوقيام ردا رف ل ومب اذام ىل لاقف تفقوف فق / لاقف تزد 7

 نع يناركلاينئد> لاق ىمع ( ىنثدح ) الباقت اذا ناعضوملا يءارث لاقي برعلا مالكب سانلا م معا

 كب ضف 2 ا نماتتمأع لعقلا اموي تروارلا داخل تلق لاق ل نع ىر هلا |
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 ىلاعلا محا نم لوق ينعمام ىل كاقو

 قفضاا ةمكل كوع فوخ متع انش ماا فو ظ
 لاق صقنت ىلع ىأ فوخم ىلع ,هذخأب ١ لخو نع هللا لاق صقنت ف فو لاقف لوقأ ام ردأ يف 0

 يف ,٠ ليو لاق عكو ا 0 دع ) 2 , لروح 2 داجح نم نه :تارعلا مالكي 2 :الاحر تارا مكيطا

 قدزرفلا يتدشنا لاق ل نع م امه نب دياولا .ن :رع و رمخ .نع رضنلا نع دعس نب د ا هه« 37

 رضاح ةيوارلا دامحو ا #

 00 اموب هبحاصب # امدهار ويا ش 000

 2 نمو لاق نع نه لحرل اذه كلذك نمل نع لاق لاق هلوشا تنأ ناحدهللاَقف :ٍ 2

 كر يغاعم ا هلبحو 00 كنأل له ؤورو 3 دقو ا نار كريغ اذه 1

 0 ا هك لاق حاط طقلانبأ يف لا لاق لضفلا ين لو لاق يديزنلا سام هلا ند ينادح( لاق )

 ١ اذا د تاس الو هش ىلع 3 يدار 5 نع طف ء١ العلا نب ورمع انأ ت تلأسام لاق يفاببشلا
 < يا ير نايلي + قي اوال كدا ديب و ف «دؤه :”” يع ريض

 هللأ دمع 0 1 ندللا دنع نع د نب مهارب ا ىلع همدقألا ور< يل :

 نوداما مط لاش 0 ا هف وكلاب ناك الاق يصاعلا ر ع نب مهاربا نع ىئقهثلأ نك م 5

 نورشاعتيو راعشالان و دانتبو نأ ردا لع نومدانتب ةيوارلا دامحو ناقرزلا نب دامحو د رى ظل داح

 ىحن 0 نسحلا 0 ( أهي ةقدن زلا نومرب واكو ةدحاو سس 6-0 أوناكو هايج ةرشاعم

 ل ىلع دايز نب ىحيو سابا نب علم لد لاق 4 نع قحدا نب داح 00 لاق ساد

 دامحاب دايز نب ىح هل لاو نيطب نوافساو نهالعأ 4 دق تام صق ثالث ىلع هحأرس اذاو ةيوارلا

 اًئيلع قفستو اهنم انت لقأ ىرتشتو ةرانملا هذه عين 0 عيطم هل لاقف عاتملا رخل لذتم رشا قلل

 ةعيدو يح ام هذه ل هل نا نس كد © 0 يم هل لاَ هب خس قابلا كش ىلعو

 لهجأ اه 35 مطع ل عر هل لاق سانا دنع ةامالا مظعأ هاا عيطم هل لاقف ةيراع 3

 ابطا يكرس امام عيلعم لاق ا ايو هراد نم هذه لثم حا

 ا ىنع اموق دامح امط . لاقف هب نم هذه جرخ نت الاو لام ىلع هدع هنو م

 | 00 لاق ىلع نب نسا ( (ينثدح) هتيب كلخدي وف رشف 0 نه احر 3

 دبعنب مهاربا نع يفوكلا دمت نب ديح ن ع ىديعلا نم رادع نإ دك ينئدح لاق ديس

 ١ يدع نب مييطا نع هيأ نب ذا ء يحي نب نسا ينربخأو ساو د ع قرم نم ولا

 ديعنيديز ىلا ىعاطقا ناك ةيوار ملأ د م- لاق هل ظفالاو مت قحسا نب دامحرب>و ةيوارلا دامح نع نع

 تنفأو ديت تام اهلخ كل 0 نم هلعأ لا ود كا 5 ماشه ناكف كالملا

 نأ املا رم يناوذا ع 0 نى الا عرج اذ 10 0 مامنه ىلا قالا 0
 ا ع

/ 

 | اققودق نابطرش . اذاف ليفلا باب دنع تساج 3 لا تناصق تحرز 2 تنمأ ةئدلا قر 5 اد 4

 ككاو 3 : رذحأ كل 0 هه نه لى 0 0 رم ل 0 ريمالا 5-5 دامحاب َّك الاَقؤ ىلغ#

 | اكس رع م ادا مهلا عفر ستنال نمعادو موعدوأف لها قا ىناغدت نأ اكل له نيم طرت

 21257 972190032915 12 ت01 259521557300957 2225 13 قطط 157777 11و هس مر تمس وت وجرت ت5: تجسس

 ( 7م ديلا نطق 250



 | ناوالاف وهو رمعن فضول ىلا ترضو 0 يف تماة-اف ليس نم كلذ ىلا ام الاقف هللا

 هللا دنع نم مهحرلا ن نرلا هللا مس 4 كك يلا يرو مالسسلا ىلع درف هيلع تملسف رجالا

 ند نم ةءوارلا دامح ىلا ثعباف اذه دال تارق 5 اذاف دعب امأ رمع نب فو ىلا نيئمؤملا 0 امنه

 0 هلل ةرسشع يتننأ هي هءاع ريامسإا انرهه الح ور انيدةن سمح 4 لا عفدأ و عتعت مالو عو ص ريغدب كس ١

 ةرشع يو 30 ترسو زرغلا 2 1 تعض وو لود ىم لع اذاف َت رظاو رانيدلا ا جا 0

 وهو ماخرلاب ة هشو رقم ءاروق 0 2 هياع تاكل 0 0 تراك | 000 ماشه باب ”تيفاو 06 ةليأ

 . || ةسفنط ىلعسلاج ماشهو كلذك هناطبحو ب 01 بيضق رك ةماخر 0 ماخرلاب سورس نش اي ُِق

 بهذ يناوأ يف توتفم كدسم هيدي نيبو ريئعلاو كلاب خمضل دقو رمح زذ باس هيلعو ءارج

 3 مل ناترراح اذاو هل>ر تاق قف تح توبدف ىناند:سأو ىلع درف 5 , حوفتف هدب ةيلشإ

 فنك يل لاقق نادقوتت نا 1 اءهيف بهذ نع ناتقلح امهنم ةدحاو 1ك يأ فا امهلبق

 تل لاك ل كلذ كحلا تحد مف ةيردلا لاق نينمؤملا 0 ري تاقف كلاح فكو دامحاي تأ

 لاقف وهامو تاق هلاق نم ردأ م ىلاس طخ تنل كلا

 اة امس ىف ةنقا * تءاخأ اهويحويصلابا وعدق

 هندشن اف امندشناف لاق هل ةديصق يف ديز نب يدع هلوش اذه تا

 قيفتسلا الأ يل نولودب حخسصلا حضوىفنولذاعلا ركب

 قوهَوم 2 2 اقلاو هك الاديعةساا[ كف نوموانو

 6 وأ يف هولي ودعأ # يدع لدعلاا ورك 1 ذا قرر دا تل

 نيم تا تع * م © عرفو امسح اهن ا

 قور نهالو يرتراصقال # باذع تاحافم ابانثو

 ا ا و هلق » تءاخ امويعوبماااوءدق
 قووارلا اهفالس ىبص كي * دلا نيك راقع ىلع هّتمدق

# 

2 

4# 

 قوذدبن ل اهءعط دل ت>- زم 7 اذاف اه 00 ليق 5 لص

 قردصت 1 اهريشي 0 000

 دع لاقو يقع ك 0 تبهذ ةبرش يناةسف هنقسأ ةيراحاب دامحاب 0 00 لاق 5 برطف لاق

 تيهذ ةبرش يناقسف ةلقسأ ىرخذالا ةيراحال لاق مْ هشرف نع لزت ىت> برطلا هفختساف تدعأف

 030 لاق تناك ام ةئساك تاق كارح لك لاقف كح عفا ةيلاثلا يناقس نإ تاقف يلع ك تما 1

 تاعون ة هب رمش يناقسف هيقسأىلوالل لاق 6 | هطامو امماعاع كال اح م ل لاو نيتيراجا ىدحإ ا

 مم ل تو لك 0 مدخلا ن م 526 اذاو 0 كيع نيتي رابح اذاف تجد ل ىَح لمع م م

 !مذخأف غم عفشاف هذي 0 كل لوقو مالسلا كي ع 1 رش نينمؤملا ا مهدحأ يل 0 ةردب

 0 هاقس هنا هريذ يف كيمع لإ ل 2 لش ل ا هلي نع دامح طفل اذه 0 نتيراخلاو



 )ةهه١(

 نم هْقن مث راد يف هلزلأو اهادحإ بلط امل نيتيراملا هل بهو هداشنال برط نأ ركذ هتكلوا| |!
 ةدههدنعم 95 هاو ةيأ ساما طه امونيتيراكلا هذ دح وف هلا لقتناف هل هدا لزم ىلا دا

 00 ا ينسي الو برشي نكي مل اماشه نال حيحصاا وه اذهو 7 ةنام هيلا كس
 هتيسأ ءانغ ريا اذه يف و 70 يدع تاع يف * هيلع بقاعلو هيبعلو كلذ ركن 6

 6 ' ومص

 قيفب ال هلام نولوقي ح_#_صلا حضو يف نولذاعلا ركب

 قوهوم مدنع بلقلاو هللا دبغ ةئباي كيف نوموليو
 قيريإ اميع يف ةنيق #* تماقف حويصلا ىلا اودان م

 قووارلا اهفالس يند كيرلا ناكر اقع ىلع هتءدق

 ةيسنو كيعم ىلا ل ْن ى هيسن هعئناص يف فلتخم لوألا ليقألا نم م نأ نيلوالا نيتبلا ىف 3

 اميفو لمر يميبرلا سايعلا نب هللا دبعل عياارلاو اودان مث وهو ثلاثلا يفو نينح يلا يماشهلا | ٠١

 ديرما نب دع (قنرعا ا 5 0 ليش تيفتعو كلا ىلا شط لدور

 سك ةرالا دامح لاق لاق ىعمصالا نع هيبا نع قحسا نب دامح انثدح الاق ا نيسحلاو'

 0 5 0 لع ةوالا دا ىلا ل ع نب فسوب ىلا ةفياخ وهو ديزي نب ديلولا

 ةعاطلا وعمسلات مف ىلا ديد او 1 ءان | القفل هنود مهرد فالآ ةريعةطعاو د ظ

 جورألا تدرا يذلا هوا ناك ام اذ امتذحاف مهرد فال 1 ةرهشع هطعأ ةرحشا نا نكد لإ لاقف |

 نع ع 6 تتاح نيتمولا ريمأ نمت ىع دق ىذلا عضوا 0 داما ل اقف اعدوم فسوب تدنأ هيف

 رهو ديزي نب لولا قلاش ت2 نال ناوعلا نأ نيمالا هللا حاصا ت تلق كنان

 أق نارفعرلا ناش ءادرو رازا نايوت هيلعو فهم ريرسلع وش اذا لد ار
 يندشنأ لاق مث يشأج ن 0 ٍٍ 0 ءالوم لا كوأو كلامو د هدنعاذاو

 ةريس اي هقسأ هقاسإ لاقف اه 0 ىلع تبا يح اهايا د ا اميرو نود نمأ
/ 

 ْْع دايعمأي لاق م لع داو ةباؤذلا نيبام تردد سود و ةنالث يناقسف ن0 /

 ادءاطم نزواح ذا ن » امظالا كحاه لهالا

 يق

 يناع لاو 2 5 0ا

 ماشيلا قس ةمأ 2 عرش # ىعبلس عدو ذا ل

 يننغ لاق 3 ىنغت

 ادعو يذلا ق وأو باخ الهش * ةملظم لكح 2201 ؤ ظ
 1 1 ترم هن 00 00 هنق جوع“ حبش ا 0 5 تر 0 ياسا لاق مل 1 ا

 ىناع هل لاك 3 هام َ 00 0 لاق م“ 0 ف 0 ند 0 همم 5 31 5

 0 0 راوح تدب اطَو 0 رزرييم |[ 05 كاذذا صو



 0 1 ١

 ايشن 1 ًافلأ * اوف كاملا 1 ا

 0000000 1 كللاو انانماو انرادقإت كلا نولنقم انا نيسمؤملا رمأي لاقو. دهم نضفف
 ينحرط مالغلا اذه نكلو كئس.الو كردق تاهجام دابع انأإي هللاو لاقف يصلا اذه ىلع تلبقأو
 دقت ن نسحلا (ىنثدح) ةشئاع نبا وه اذاف مالغلا نع تلتف ةئانغ ةرارح نم ريدانطلا لئهىلع

 مرح لو يارا نع دعو مئه 0 دل نع يكرر يقدح لاق بناكلا يئاردالا
 نماوفرءف هءاوذا هنع لئسو دحوب 0 دادغسب بلطف ةءوارلا ادامح روصاملا باطلاق * اذه مام

 نايرع وهو ةناح يف هندحوف لوسرلا لاق هصخ شل. كوسرب هبلااوهحوف احلا ا مطاسا

 عفرأ ةلاسر ثأر اق نيمؤملا ريم ا تاقف ةح.اسد سأر اود 0 ةباحا ن كا فرك

 نينافه رعش يندشنأ هل لاق هيدب نيب لثم اماق هيلا دش ا و كلت نم 0 ةلاح الو

 0 قنا هانأ يثري ةلضان نب ماه

 دعاورلا هتقس ( ” ) ماهربق ىلع * انآ ةجحاح اهنا احوع ٍلياح

 داق ضوالا دع مل اذا هادح يغتديو هادب يجرب نم ربق ىلع

 ااا نز حرا نيو * هب :لئابفلا ولخ انثلا عرك

 كا عاش“ نم لع راق دلو أييع * ككل داسألا وقل عزا ذا(4)

 دماح دازلا ىلع هاو اديمح #* هنطي حبصي تالعلا ىلع رويص

 0000171 اجار دق نيرحن © ةرينخ ىف ىقلا لكى قفلا انعضو

 دهاوفلا 2 تالومملا نوئار * هلو> برضت فن ل كاي رص

 ( هنع لا ىذر ساعلا وبأ ي 6 دك كاف مث هت كا تح رفمَج يف لاق

 روصنلارفءح 1 نا رفء> 0 لا : ء قدحسا نب ىاج انادح لاق يد ءادرللا 2 ْن نيسحلا

 1 هعم هلو هيلا 07 7 هنو سابإ نب عسيطم فتاختس ةبد ركلا || نبافورعءملا

 0 عيطم قاف ار فن انا لاقف ميمأيأ نا رن ناك قدس ناكر هوا دامح هل

 دنع يلامو 2 يب ّ ا ينلود ناف ينعد دامح هل لاَقِف هيلا ةعم ريسملاب ومو كاذب هريخاف

 ىلا عيطم هب يضع م فو 00 دامح راعتساف هيلا باهذلا الا عيلطم نان رد ءالؤع
 س ولحلاب ءرعأو هيلع در ذل كف رك دو هيلع ا 1 احاش هلع مس هيلع لشد اهلف ردح

 لك ىفلامف *يورو(*) داع ا يورو (؟ ) دهاب نم .ةارحا تلاقوتساملا يف لاقو : (1)

 اال ا اساس يورو ( 4 ).فيضأا يحرملاو م دعاششم تقاقت يا زملا نيبو هيب ناك يذلا
 ا د لع ارءالو انك <15 ,مثيداحالاموقلالضتلا اذا :

 دعاشي نه ىلع ابر. الو طوق ةرذافملا يف اعسوت ىلءءتسي م ا دلو لاا لسا يزيربتلا لاق

 ه الفن يأ اخ يور هيلع ريكشي ل



 ريرط ف دقنأ ل اب لاق رمضح نا ا سعا كلأ هل 1 نا لامتذ يندشنأ رفعج لاقف ساخل

 هلوق الا يباق نم هلك ريرج رعش هللاو خاسف داخل 7 ْ
 عزم نيسل اومزتعا الك وأ ف اوعدوف نيمار طبط ْ ١

 هلوق ىلا تبن وحن ءإأ 00 تي (ٍ

 عزوإب أن ريسغإ تنزه اله »* اضصعلا ىلعتيبددق عزوب لوقتو ا

 لاو: 21 مس أ تاقق وه يش أ عزوب ل لاق 1 تيبلا اذه أ رفعج ّك لاقف 5 لاق

 الا عزوب تناك نابلطملا دبع نب سايعلا نم ىو ةلوسرو هللا نم يرب وه عزوب اهمسا أسما

 0 هللاو تءفصف هافق ناملغاي عزو 2 نه ةلدللا مانأال اذهاب هللاو 0 ناليغلا نم الوغأ]

 رزعاف ايد ناي نم تَح 5 تح ىل+رب اورؤ هلإ_>حرب اورح لاق مثانأ نيأ ردأ م

 0 هلك كلذ نم اطظاغأ ناكو ىلع ىرج 75 امظع أ رش تبقلو بفسسلا نحب ركب 07

 كر لأهل ت تاقف ىل عج وي عبي د قانأ تفرصلا اماق فيسلا نذحو داوسلا ق 3 يعارغأ ءالاب

 0 لاق ةمادق نب رفعح ( ىدح ) ةيمأ ينب عم يض» دق ىظح نا أريخ مهنم 8 آل ىنا

 هل نوب املا نا ينغلب لاَعف ةيوارلا دامح سلجم ىف ثدحي الحر نا ينغأب لاق هل َُك ْن ا

 خبشلا نع 00 اذهيتك ا همالغل دامج لاقف ءادلا اذهب يعرب لحرلا ناكولاق ةا متخ رك محير

 لاف ءاسؤرلا فارثثالا نضعب ىلإ ةنوارأا داك ىكو كل و لاق هله نع لح معلا ريخ ناف

 باصوالا نميدفىسفن كل * مف كا نق ةحاحا نفل لإ

 تاتك قءاعطتم الف يراك

 باحيج يف اهريساايور كل ىف اهلا نس ءاظونا اذ

 دافحت 4 0 ة كرعشب ينروشت .الو كتجاحم ىلإ تك لح راها

 بارشلانودلاحدق اقشعءان_# كدلا كترط قدتاع ىلا

 2 تاحضصال ا مم يهاب اثإ * يلهأو ىسفن كتدف امنسك اف

 5 هغامب امم تع 1 غض و5

 تاع ا اهرمع | ماع >ا ل ةبامالاو هللا كلو

 ىف دامك نع ىح نب نيسحلا ) رح ) سايا نب عسي طا ةصقلا هذه تيور دقو | 1 هلأ ثعبف

 ةيوارلا دامحو در «عدامح هيف ساحب تنك لاق عزحلا بوتف وب ا لاق هيبأ نع عاوجلا

 نال ةليالا تمنع دق بوقعياي يىل لاقو ًاديدش اظل ةيوارلا دامح هيلا رظنف ا مالغ ام

 تاهل دق 1 اذاو ينك هداه ل يفلار ءشأ مف ع 3 هب كاش تاك مالغلا اذه ىلع د

 هدم كدا دارااع هيلع لاطراو ضقت سانلا هيتنيف ماكتا نا تهركف مالغلا عضوم يف تءو

 رعامو لاق مظع حيذب هانيدفو اذامن وكيف ن الا تفرع نق اقف ىفرسل ءارودلا نع لغاس

 امالغهل قيدص ىلادامح ىدهاو قحسالاق * لزنا يتح ىنعفني الف يدهج هحلاعا اناو حرب هللا

 ئدهأف ًاذين هل قيدص نم ىدهساو لاق ظيغلا ماظك هيلع لمتن امالغ كبلا تعب دق هيلا بنكو
 داوسلا نم ًاريش ناولالا ينو دخاو نم لقاددنملا يف تفيع ول هلا تكف دس



 0 0 لدحو نع 1 نافد وو لاقف داع ةليوطلا نم يلق داع # ىنغت ةينغم عمسو لاق * ىلا هّيدهال

 | ىشايرلا انتدح لاق ىدسالا نسحلا ( قرع ) ديع ةليوطلا نم يبق داع * رعشلاو امهنب قرغي

 نع مالس نب دم نع هيبانع دامح نع ديزم نب دمحم هب 0 نامع وبا ىنثدح لاق

 اا 0٠ | اذو ارش هدناف ةيوارلا دامح ىلا لجر هخ لاق قحأل نب لضفملا نرش

 كيف تلق دق هل كاقف هيلا داع 0 بهذف ىنمتاف اقداص تنك ناو كل سبل اذه اذه لثم لوقتال

 ا راعشالا لخأأ * هيوحهأم اذا داع

 0 ما 2 هنع 9 * هنلطب مده اذا داحأ تأ

 دكا تيدا مادام ه جل ارا + لح ولو حض ارب سياف

 راوتم هموك قدص لعب هل * هتيب ةديق يرمأ هتءلايف

 رخاشي نميف ءرملا سيو حاكنلا ىغتنب ءرملل سرغلا م دام ٠

 دوا اولوالا رمشلا كا كناو رعاشكنا ان لح و رادقملا اذه هللا كافاع اًيسح دامحلاقف
 فرصناو اذه نع اينغ تنكدق هل لاقف ىنحضفتف هعيذت الو رمشلا اذه مثكت نا لح هن
 نسحلا وباىدسالا(ينثدح ) ءالبلا نم ىسن ىلعتر رج امم بجتا مهمسأل وفي دامت لعجو لجرلا

 هوحم.لاقفلوغلاىنال ارءشةيوارلا داح باع لاق يمهفلا هللا دبع وبأ انثدح لاق ىئايرلا انمدح لاق
 1 هءالص تقو ميقيو *# هبر فرده .ناك ول يتفلا أ

 دادحلا امد مودقلا لثم * هشاف ناندلا هرفاشم تلده

 داوس باسحلا موي هضاييف * ههجحو ةمادملا برش نمضيساو

 ا |١ ير دورلا نأ + هاضو هر كاجستالا -. ©
 دارج ننرقلا اهل ىنخأ * اهرامج 2 ل داع
 داسو راكلا قرا نماهلو *# | ما د 1 اع اعس

 صاع مآ اخ عبضلل بر ءلا لوق لم وه * دارج نيّتيرقلاب اط ينحأ #2 هلوق يف نعم لاق

 هلومرغخفتناو هافق ىلع ىتات-ا دقو ليتقفلا ىلا ءيجي عبضلا ناف لاجر 0 لاغع دار يرش
 هلدلويالةباد وهوعمسلا هنمدلتقذقيح بئذلا 1 تلق ةورلا د قعو هب اتاتختو طعما ناكذ

 يدزالا ىرفنشلا لوَش ىنعملا اذه لثم يفو لغبلا لثم

 )١( لمع اهل بئذلا يرو * ليذه لتقل عيضلا كدعضت

 "|| بييلا اذه اهنم يتلا ةديصقلا نا حبحصلاو ةعامح هلاقىدزالا ىرفنشالت بيلا اذهنا هلوق 0
 اظوأ ىلا تاساب ءاثر هلال هلقتام يزفنعلاو ارث طبات ءانر يف اهنال هل تسيل

 ركاب ءاملا بيصو يلكلا ريزغ * حتارو مامنلابوص يرفنشلا ىلع
 تبلا أمم يت لا ةديصقلا هلله ةيسن ىلع لا 0 ملو تايلضفملا حرش يف ىراسالا نبا اهاور

 ا 1 تذأ نال ليقو حب .رحصلا وهو رمحالا فل ليقف
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 كيلامصلا بحصيو رطسشتي ءمأ لوأ يف ةيوارلا دامح ناك حاطنلا نبا لاقو * ضيحت كبت
|| ١ 
 ءالحتاف دام أر قف راصنالا رعش نه ءزج هيف ناكو هلام ذخأف لجر ىلع ةليل بقت صوصالاو أ
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 . نودرب يسعلا ل ناذ كيلذك ناك هع 2 لاق ٠ نحل مأ ةتافر ُق "يطأ كلذ تفلكاو هل 3 2

 الف مهناعمو ءأ نعل بهاذمو اهراجماو بر ءلا 0 ملاع لدحر 4م كو باوصلا ََك ل

 تا رع كارم يدوم مح ليت رو وو و فاو

 ةلداوو رهشت و >ح اه ريسو سان |ايف هدا معدن 0 هيورأالو 1 هفرعاأل ءيشل ىدود) انأ ةئطخلا

 0 قاف الإ ق 2-5-4 كلذ لمحوه ه ردّ ُْق هل دو لدحر بهذم هب هش عجبا لوي لاَ

 ملايف غلف هيلع ناكام كرثو كلذ دمب برعلا تافاو سانا مايأو رمشلاو بدالا بلط مث هظفحتو :
 | قاوم نع هدح نع 00 0 نع لضفلا رم ُي يد لاق يدا سانعلا ن 0-2 2 ( غابام

 هردفالا ةرمدعكلو ا تلق تاع نا يندغنأ لاقف يدهملا ىلع تاخد لاق ةيوارلا

 لطخالا لوق هندشن ف فرصلاو ءاتثلا ٌةوسك“ نه ناتءاخو

' 

 بضتخم فاوجالا مد نم هناك * هب فرطي ثمطي ملوجاحزلاىرت

 بوص هناولا يفو جاحزلا حار #* ا<رذعنزملا ءام ضتفا اذا َى

 بينات ءاضمر يف بدال اوزن * اهجزام ءالاب اهحش اذإ وزتت

 ىف راو تاعارلا تقو اوعرصص نأ # كلف فضرالان وس مهو او>ار

 ىمم ينثدح لاق ىديزملا ( ىنثدح ) ا هب يدعوو ةطرش ا ل 7 تح ىل لاقف

 لالي ىلع ةيوارلا داح مدقلاق ناماس نب اص ىف نادح لاق خيش أ نب ناماس ينثدح لاق هللا دنع

 ةمرلا يذل لالب لاقذ هب هحدم ارعش دامح هدقن اف ةنرلا وذ لالب دنعو ةردبلا ةدرب ينأ نب

 ىضق املف هلق مها آلا يردادل لاق هلوةب ن :,# لاق هل سنلو ادرج لاق عشا اذه قى 0

 لاق رعشلا كلذ تق تنأ لاق ة ةيضقم يه لاق ةحاح كيلا ىل نا هل لاق ا دام عاوح لالي

 وذ لع ن نف لاق يريغ 2 امو ميدق رعش رع ةيلهالا ءارعش ضعب لاق هلوقي ن -,ث لاقال

 ) 0 3 () مالكا لها مالك ن م ةياهاجلا ل مالك فرع لاق كلوق نم سبل هنا ! ةمرلا

 يدوم ان حدمي ةئيطلا اهاحنو اهلاق ةديصق موب تاذ ةدرب نأ ٠ :لالب“ ةيوارلا داع 5

 مف لوةييرءشالا

 ماح نمو .ءاح ن*و مك نمو *# مش نمو اف يصاع نم تعج

 ماس هفرط ىرعشأ اهب ومسي * اهلفاحج اهلياور تابقحتسم
 حدمعنأ زوجي ناك لهف الاو ةئطخلا ىلا هتبسنو تنأ هتلق ءىد اذه نأ تماَع ادق لال هل لاقف

 ىنارعالا نا تووس 2 داق 2 را 0 0 تووهس لاق عيكو تتاح كب دلعي ) 8 (

 ا حاصل "اق ا 8 ةيوارلا دا داهدح نء م رعشللا لع لكاتب دوق كلو ىب ا لضفملا تدوس لوش

 َن

 دمحأ نب ناوضر ( ينربخأ ) كلذ نيأو دقان ماع دنع الا اهنم حيحصاا رمت الو ءامدقلا راعشأ
 ىثدح لاق يدهملا نب مهاربا قدحسا ولأ ند لاق مهارب نب فدو 0 لاف ينالد ملا

 أ. (ىنت دحو)هئس تا دقو كلذ كعل 2 ل د 2 يدوم ناو بدؤملا دايأ و ةيوارلا ىدشتلا
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 4 هيا اوقغأو سبأ ةلازغ نإ هب ينادحو ام نإ ديعسو كالأم نا هللا هلع 2 ند وع

 اهباداو برعلا اياد اعلاو ةاورلا نمةدع 78 عمتجا دقو ذاب اسيعب يدوملا نب مْؤملا 5 راد يف 0

 جرح منأي ا اا 111 ىعلا لطفل هدف جالا باتا ضع جرخ ذإ اهئاعلو اهامشأ
 زورشلا ل اضفملا هحو يفو ماو ران ا ه>و ىف ناب دقو اءمح لضفملاو دام هعمو ان ١

 نيم 3 2 كل ملا لها ن*« ريضح نه ريشعماي لاقف امهعم مداّلا نيسدح جر مث طاشنلاو

 راعشأيف هنداي زا اور لطناو ع ةدو1 م هرد ل نيرشعا ىعاشلا ادامح لضودق 5 مكعلعي

 اديح أرعش عمسإ قا كاز نش هتياور ةحو هقدصا الأ نيسم# لسفاالدوو اهم سيل ام 0

 نأ اا اجل نع انف لضفملا نع اد كف ص ةياور دار 1 نمو دامج نم عمسإلف اندحم

 5 1 ْ لاق نأ هن كيصق 4 فا 28 ىنأ نب ريهز تمار يفا هدحو هب اعد ا 0 لاق يدمهملا

 لاق هكرتب ةسفن نأ ىذلا اق لوق كلذ ل هل مدقتي ملو *# مره يف لوقلا دس ءواذ عد* |

 0 ف يور 01 هوقب 0 كش ناك هتمهوت ينأ هلا 0 اذه فا كاز ( تعيس اه لشكفملا

 لاقو كرت هنأش نه يش ف | ناك ثا عد لاقو ميهحدم ىلإ هنع كدعف ارغش كوش نا

 لثم نع هلآسف دام اعدم د كل حلف مه يف لوقلا دعو ركفلا ن٠ هفن تنا ام عد يأ اذ عد

 ْ هدشناف لاق فيككف لاق نينموملا ريما اي ريهز لاق اذكه 00 لاقذ لضفملا هنع لأس ام

 صهد ذمو جحح ذم نيوقأ # رححلا ةنقب رايدلا نا

 ([) ردسلاولاضلا فالايرعص * نم بئاحالا عفدنب رفق
 (؟) رضا ديسو لوهكلا ري * مره يف لوقلا دعو اد عد

 قثوت امب هل فاحف هنع هل اسي ام لك نع هنقدصيل ةجرحم نيمي لكو ةعيبلا نامياب هفلحتسا مث هياع
 هل 0 اهلئاق هنا ذئنيح هل رقاق ريهز ىلا اهفاضا نمو تايبالا هذه لاح نع ينقدصا هل لاق هنم

 اق يكوكلا مساقلا نب نيسحلا ) ينربخأ ١ فمك و اه سارق ةرهش نم هب صا اع لصفملا ينو هس

 ادق 317 لاقف ةف 6 ا يملا وا رلادامح لاقلاق يعمصألا انثدح لاق ديبع نب دحأ انثدح

 ا ديصلا يف 3 هيلع تمدقف در كال. 0 ديزي نب دولا نيئم ْؤملا ريمأ باتك ينانأ

 | دام تنا ىل لاقفهناطي و هضرا ىنهرالاب دحنم تدب ىف وهو هيلع تاخدف يل نذا عجر ٠ أهلف

 ا لوأ ةديصق 0 ا تلك كتياور نم غلب اه لاق كلذ نولوقل سانلا نأ هل تاقف ةيوارلا

 يف تبصف قيرباو ساكب ةيراج هتناف بارشب اعد مث ةياورل امنا لاقف داعس تناب اهنم ةدحاو لك

 ' لاق * ردسلاو لاضلا تالوأ ىو ف تئادتلا عف دنع رفق * ىرمتتشلا» اورو 0

 ىرءتتشلاىورو (؟) عضوم يوفضو تئاحنا ىمست رإبالا قل بلو ةفو ردم وانا تناحتلا

 ةأديلا د ةحاوو رصطا  دشو ودنلا قل ريخ ىأ ىرضتعاديسو ةاديلا ريخ هلوق ةاديلاريذ

 ٍ رضاح رضا ددحاو اودا
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 قيفتسنالاىل نولو_ب حقه صلا حض ويفذولذاعلاركب

 قيررإ اهنيك يف ةنيق * تماقفحوبصلاىلااوراثمث
 قووارلا اهنالسىفهكسم لاا رك فالس ىلع هتمدق

 60 نه قف ع كواتت م رؤس ى 2 ا تو تايبالا يديه نر و اهرسشف لاق

 تيبلا يفام كنود د امحاب . ىل لاق مَ رقع ءلا مو يرش ند يدانو هسأر ىلع اهلعجف قئار 0

 ةدم مع يلا ن 2اكافك 1 كح لاق ئعاَز .آلا 32 نإ مشاه ) ينثدح ) هتلث 7 لام لوأ ناكف تك وهف

 ىه كلذ ليقف لود ا 4 طعاوبر ءلا راعشأ نم حب .حصلاة ب وارلا داهح نك دْحاَي تفاح لاك

 م يلا كي "حام 5 ناز رخل ل ا نإ دم ) يريذأ ) قوحدهي ةناكو اهر اعيش يفهل> دبو

 ترعلا ةأور نينا نونا يف 3-0 لاق ىدع 0 منيب ا نع ىرمعلا ى 0 لاق سارف نبا

 ديل اهيا نمرعش نم تاقف يتدشنا ىللاقف دايز ىلع تلخد لاق برح نب كاهن نه نشا | :

 تن“ ىتح ةديصقلا تممتا اف لاق * اهلاجا ةودغ ةيمس تركب * هتدشناف يثعالا رعش نم لاق
 0 لاق هيلا | أهدعب هللاو دعا 5 ” اوماق ف اوعشترا سانا تجحاخأ لاقو 4هيه>و ُّى بضغلا

 هياوا ه4 7 0 هدم ىقلا 2 نوكي 75 هدب نا 0 و ةقم اذ دخلا ل اذا كلذ كعل

 0-2 0 0 نك علب امو ها 0 0 1 ديلولا لاق لاق نادل

 لكى عكدشنأ نأ او رد نب رشعو 4+ اك ىلع 6 بارو ءلا مالك نأ نم مءوملا 8 هأ لاقف مسالا اذه

 عامسال | ىلع فا -امدلولا ل ام وح دشني عفداف تاه ظفحل اذهنا لاَقف ةديصق ةنام امم فرح

 نيسحلاىف :؟ دح لاقع العلا نان يرحلا 0 )هق رص وهن م لولا نسح افلاَق امهافو يح ةفياذ هئم

 ىلاديز نإ ديل ولا 0 كي ,وار اادارح لاقلاق ىلص وم لا قحسأ ين اك لاق يراني دلا بلاط نب دم 0

 كئدشاو رشد قةيق ر ل نع الاي 1 ل تاَمذلاق ديرربلا لع هيلا ىل» 2 ر# نب فسوب اوزان دن

 هتسحا ام ام ةيلشلاف ىلب ا نع قا هلع تمدق املف فيشلو 0 يات ؟ ىف ترظنف

 هند شاف عاش ١! لهأ ٠ نك هوو هدنعو ٍبارشلا ىف ىندشنا لاق م

 ىذنم را ُْق 2 ةوهق موقلا 6 2

 اذ_ح كالت ادي #23 0 5 ل

 ادع امان اوجوا * اي تددنا
 اتش د قم اًنردام ىنح انيقسف تأ ركلات ا أف موقلا َُك ذآ 0 همدلع لاق امدعاف اهدعا لاقف

 قوم ءدشنلا .ءاغلا لها نك م معبش ل لعحو نوعشلا 0 الا انظشا ف نافيضلا ر اد فق مم رطو انام 3 * لاق

 نإ م 15 لاق يعااز .آا دمح ن ةثاه ) يئريخا 0 اذه 9 تقع يذلا ثنا لعقو كب هللا لعق لوقيو

 ( سم دخ ناغالا 0
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 هبا نع مكح نب حامرطلا نب ةريسص نب ىحي ينثدح لاق ةد..عونأ ىنثدح لاق ذامد ناسغ وبإ

 || ىلوق مهظفحاو سانلا كذا ناكو ةفوكلا دحسم يف ةيوارلا دامح تدشنا لاق حامرطلا هدج نع

 | لاقف ىلع لبقا مث ديربام يردا الو ةعاس تكسف اني نوتس يو * اوددبتق ةرحسب طياخلا نإ

 ْ ا هتقويف امف اهدازاتس نب ,رشع ةدايزو اهلك ىلع | هدر م * لوشت «لمالا دل لاق مأ تلق كال هذها

 1 نيرنتع ده رحشلا اذهانأت تاقءهللاو نك لاق دح أه لع علطا 0 ذنم هتاقرءشلا اذه نا كحنو هل ت

 لا ىد> نم ةضقذخأف ادبأ اذه دع كتسلاح نا الحار ًانفاح ةحح ىلع هلل تأ ةف ىلع وىلعف 0 1

 لا مالكلاو نجام لج رتنأتاقف ىلابأت نكن ا ةحح ةناميصنخلا اذهنم ةاصح لكب ىلع هلل لاقو دجيسلا
 | اهو ةديصقلا هذهىف حامر طلايتدب ناشي ييمصالاو ةديبع وأ ناكو ذامد لاق تف رصن م علاض كعم

 دور ,لاو ارك واد دوق # هنارمسل درس رب ةل> تان

 كوعل و لسا فرش نيغ نفس ني 5 دالبلا هرحضلو ودع

 نيد يف .سانلا رشا اذه نال وق اناكو

 : 4 ةيمسلو لداعغ رابخا 2

 0 هلأ ةساث || ةقيطلا 00 2. ندع < نغم كم شوا نوم ةطع 0 كداع 6ع

 ىب كوله 2 دقو 3 زاححلا 0 مو اهب ٌُظ طظ بان هلا فظن هح ولا نسح ناكو ناهحدو

 ا د وتساب مو هتقمط نم هريغ دقو اك

 ب ةيطع .نب لداع ناك لاق حانج و ن  دامح امدح لاق كالملا د.ع نب دمحم نب نوره ىنثدح لاق

 اودار ] اذاف اه اد هلحو شير 5 هذ. هس رشاعلا ناكو ةرمشعلا نسح تف راعلا قل 5 اسافيظن الاس اي ان رمد

 قم ةرشك عد هل تاكو ب راعأو نسحاف يف ث هم اعلا

 رعشلا ىد.> ىلب اوتيل م + هساود ْقك اةمعاب لوق'

 د2 ف ير كعمدو ن دق رام لا ردح ندا امو

 م-مفتف ىف تارق اذاف 2 قىحاحموفا ناكتمحتسا يا امو

 مر ىلآقو باذ الب الالح * مكيدل ىلتق مويلا نيرت مالع امو

 د: تاوصالا هذه ةبسن ٠

 كس ومح
 دمحم اه ير كعمدو * دقراام نيبلا ردح ا
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 كلل_فلسي امو الاخ ديرب * مكل يو نازل كيد

 لقت فرد.قخ مهاربال هيقو ىكملا نبل عني بولاو ةبايسلاب لو ليقت لدايعأ ءانغلا

 كتسود انوا

 ىمهفتف قفيك تأ رق اذاف * قجاحم وف انك تتباين

 مناو تامفنإ ةلايسلا لهأ * هنأينأ نإ هللا دبع كيلعو
 هنوذغل نوت :هملاو 4م ىه نب لاق اذكو

 ماكتبهنر 5 ناو ا #١ هنريخأ نادل دهعكءاعو

 لاق كلملا كيع 9 ن نوره ند لاك يع قرار كداب ءان ءااو ة 4م ره .:ناال رهعلا | ْ:

 ا بحاص نك لع ن ندع نى نع يرذعملا ليعاممأ ناحل ا

 ةهيهن كلوش هيو تا 1

 موفتف ىدصحص تارق اذاك * قجاحي هوفانا كتيحتسا يف

 ماكتب 2 الو اذا # ها ذل هلل دهع كياعو

 ةلاسسلاف رمش هل. ب رادكأو وه راع قاع مد 6 عرش نبأ ناكو ي رفعملا دم نب هللا دع لاق ٍ

 باطي ىلع نإنسح نب نسج ىلإ ب مك رش دفنق ةنارح ةروساط لاش فرشلا رسال :

 لماعهب ا نا هللا دهع ىف دع ا لاق هتحقر نسد أر 0 9 املاف نادم || ندي هيلا يتكو اذ هيما

 ناهل لاف ماو ءاش هيلا ء 0 نا ةلايشلا 0 اغلا قى دو اذن لعافلا ىعدلا بلطي ا ةلايسلا

 هلام ثلا لعأ لماعلا ةيلا 2 مهذشنج رخأف ةنار 8 هر وس دنعلوإ رمل ا هباحأوةمىهنبا

 نسح ف لاقو مهونأفف ليلا ع وه قاعاو 5 مهةبسف ةم ره نبا 6م ا ١

 قوقحلابو راو ىلداو: # اذن ىدبساك لا ترّثك
 قومو ةانا تيكو 2 ادع كاد ريمألا ترش

 تس ومص امو

 رحم ىلتتو باذ الب الالح * مكيدل ىلتق موُيلا نيرث مالع

 5 تت 8 ل نحو * 0 نمءاقو تشاعام نسفنلا كل

 باهملا ىجأ نيييرتحتلا سس ثلا ناف *« لجحر يف نيضقتام لئانل الوق * يف هتعنص امأو ١

 يبلا ةلكا 1 د رم باتكلا اذه ند 2س وم يف ٍْق كلذ تل 5 دقو لدا 3 ءائغلاو ه رقص يبأ نا

 اهنعو هل ةجحاع 5 رفنم عضوم يف تر 5 رااح ءالابملا تنب يه رعشلا اذهب 2 3

 تس مح
 رعفلا يديح لباو تيلب ىليو 0 هماوح قك اةمعاب لوقت

 كلو اه قاد هيف لص ن 'هظشاوم انعأ دق 3 واس الا له

 ريتني كسلا تيتف هنم ترصب # اهيئاوذ دمع ىلع .ترشن ناف

 فيفخهيفو قحسان ع رصنبلا يرجيف ةبابسلاب لوأ ليقث لدابعإ ءانغلاو ةعيبر بأ نب رمعل رعشلا



 رتل ىو 0 ىلا بسأل ليقث فيشخ هفو قحسا نع ر مهنبلا ير َّق ةبانس اب لوا ليقث

 اضأ لدايع 2

 م ةراتنملا ةئاملا نم كسوص 7

 1 قاخ ةميششن 5 قاختلا ند »+ ةادعسم نيفاعال ا 3 تيس

 5 قادني سانال هاون كد ند د” ه_.>حاضل 0 ند كباب داك

 ىح نب ع نب نئحب ذو ورم نع ربا 0 اناا نم نأ نيتي نيده ىف 00

 8 ةمىهنبالتايبالا هذهيور ند اهارحجيف رصنبلاب لفرز في. تاليعلا ةالوم ةيهشل 1

 اعاد حيرطل اها را نمو كلملا دبع: نب ناماس نب دحاولا دبع اهب حدمي هل ةديصق نم اهنا
 عيرطل نيتييلا نم لوالا تبيلا نا نيلوقلا نم حيحصلاو ديزي نب ديلولا اهب حدمي هل ةديصق نم |

 امييشت يف لود. ةلبوط هو ديز, نب ديلولا ع حدم ف حلا هديصق نم حرط تدمف ةمىهنبال ىتاثلاو

 قاطنم مويلا 6 كناف قل 23 | ما> راب تكس دق سه سعلاو لو

 قرش نيح اعامدا نأ ا »* يدلحامو تلاق ىلك 6 ١ تاق

 قاخ اهل يل.>الومومهلا ىلاس * اهرك ذي نم يداؤف ال اهقراف

 قسنلا ول“ والا ىرخ عباتت م * امهعمد كانيع مهرثإ ىلع تضاف
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 ةتس وص

 قبتست كنم عمد رداوب ف فك او # اهم ءاكبلا يد'وي الك .نيع قيتساف

 قدحلاالو اذهىلعنوفخلا الو * ةيقاب تداح ناو نئوشلا سل

 ديلولا حدم يف اذ لوقي ورم نع رصنبلاب لوالا ليقثلا نم نحل نيتيبلا نيذه يف قحسال

 0015 222 نكل قلحتلا نم * -ةلحسم نيفاعلل كم ماامو
 اوقلطناف مدلاو الب موق راطو # اهب تصصةخافاليفو أمق تماس

 قئرممب طا ملسانلا ىلع اوفص #* اهددوسو ايندلا فرش ومه موق

 |0000| كاودناعوأ + اوضراوااسوأ ايعضو وراح: نا
 هلبق امو ءانغلا عضوم ركذن مث اهربخ ركذنف رعشلا اذه اهف ىتلا ةم ره نب ميهاربا ةديصق 0

 تاوصالا يف قحسا نع - هنكلوعجأ كلذ اًعمَس هللا همحر دحأ يق نمو * اهنم هدعب امو

 هقرسو هلخافتملا اذه لعراغأ نيعاشلا ا لعل وأ كلذ دقفتي مل هلعاو قحيسا هلاق ام ةراتخلا

 امسبا لها نم لحجر نع هينا ن ء قحسأ نب دام انوي لاق ىلع نب ىحي 0 ) هلئاق نم

 لهان ١ لحر نع هنأ نع د'او» نعكلملا دبغ نب تعا ن نوره :ددح لاقعكو هب (ينادحو )

 1 ادحأ يلم نأ حيال الح نكو كاملا دبع نب ديلولا نب سانعلا لاق لاق متأ هريخو ةرصبنلا



 لاقف هش مف هحدم دق ناكو ةيميههنبا كلذ غلبف يف :حدع الو عمج ا قبب ا حدمت ءازعشلا لايام 0

 ناماس نب دحاولا دبع حدو هب ض رعب

 قفشلاو حدملا باوت حدملاز م * هعمي رعشلا حدمب بحممو

 قنا هرعت شا و مةقمضوذ # هريخ 0 حدملا ينأ

 قرفلا اهباق نيو لاحرلا سم * اهبحبي ءارذعلاك حدملاو كنا

 قاذ هلانشي الو مذيال نم # ةرعوس يصق«نم نيدع نكل

 اوقدص هل اولاق اذاز وحداملاو * هحدمتف هيئات حئادلا لها

 ناملس نب دحاولا دبع ىف

 قرحلا اهفار طمأيف لاش انقلااذا #* هتمالع كالو ب

 قردلاو خرلا 7 نائسلا الأ # هعفني ءر 1 لام ال موي ِق

 قتتعيف م-مادب 7 * فيسلاب * مم رمضل و اا جرا نإ :ى.ءاعل

 ايفا وهو لهاهم لاق هللا اقيس امهءاف اعيح لهاهم نمو ريهز نم ةمرهسإ هقرس تدبلا اذهو

 الوحفلا لو>فلا دعوت ام ان_# 2 يسقلا سحعم اوضتنا

 فويسلاب مهوغاكيو مهوطلاخيل مهفويس اوضتنا ديعب نم مهومريل يسقلا اوذس 1 اا
 كوالا ند او ريهز لاقو

 اقنتعا اوبراضاماذا يتح براض * اوئعط اذا يتح اومئراام مهعطي

 ةموع نبا رغم ىلا عجر # هريغل الضف ىنمملا يف كارا

 قلدني .نااثالا ناو نود نك * 00 دوح نم كباب داك

 قلت يوريو ضيا نوفاعلاو -نودالا ل ففاطإ اد 0
 قرولاو' ماعنالا . نك .يفو * مهرو نا الحر ىرطال نأ

 قرخلاو شيتفتلايفريواوعلا | 5 *« تح و تفنكا ف يتلابايثلا يط

 قلخلاة ضلاوهو توثلا زسلاو + ةعسود عوام دنا

 قنرلا بريثملاتمح تمظوإو © ىتفاو ال اأو ىش 00
 وهوناماس نب دحاولا دبع اهدشناةديصقلا هذه ةمره نبا لاقاماف هريخىف تايزلا نب نوره لاق

 نيثالث ةاطغاو سرف ىلع هلمحو هبايث نم ةيشوم ةعاخو _ 3ةنامل هل ا زاححلا ريما كاذ ذا

 كلذب هل صماف هب هريخاف رّلاو ربلا نم هلايع ىئكيو ةئس لك يف هفكي امع هلأسو ءاش ةلأكو ١

 تسلهللاكوهب سنأو هسشن ىلا هعطتقاو 0 يف تمدو تمد 1م لع كل اذه هل لاقو ةئسل عمجا

 هحدتمأ وهناك« ىلا ولل ىدصت ةئيدملا نع ناماس نب دحاأولا دبع 0 املف 0 يزيغ ىلا كحوحع

 هافح وهدرطو ةمره نب هنع بحح نا ا ,ا هغلبو كلذ دعب دحاولا دنع ىلو نأ ثيلب :

 دوغ ن مثاه ) قرح ( ا ىلا هل داعف هنم هيهوتساف ن سلا نب هللا دعب ةياع نتف

 يشايرلا نع بلع ىحب نب دا نع شفخالا ناجاسنب ىلع هب ينربخ اولا انثدح لاق ىعأ 8.
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 ناكودريغ اخ حدمأال نأ لع ذخأف كلملا دبع نب ناماسنب دحاولا د.عرعشلاىف ىنعثر نق

 ناكو هناكم هريغ ىلوو لزع نأ بثني لف قنؤع ماقلو اصف يربعديال ناكو ةنيدملا ىلع ا داو ||[

 تبدوا دحر 6 بي نأ اعط هحد.. ىلأ ىفن ىنتعدف 2 تر لا ىب ل ره لل

 ضاق هب لزع يذلا تحدم ينأ ريش ةندملا دخاولا ديع مدق م تننظام يف ١ عندا مف هج ظ

 شير 5نمردقو هان هل الحر الو جدنكتلا عدأ مْ تحفل كوتا تمارو هنع تيحشس يف

 تينأليملا ينتزوعأاملف هلعفي الق كلذ يأ 0 يتاَرمم ىلإ ندع نأ 20 عفشي نأ هتلأس الإ |

 ناهللال وس رنات اقف موياعو هيلعدللا تاواد للاط 0 لع نب نسا ش نسا ن هللا دنع

 دكلاو ٍهرمثلا يتامد مئادهع كاذب هتيطعأف هريغ ما لإ لك ناو ىءرك ناكدق لجرلا اذه |

 ينربخأف ىعم و َُق عفش ناقل ابو تدق هياع تصصقو هدب يلاولا تحدم نا ىلا

 ةساد ئ هقناعفدحاولا ديع ماق هيلا لد ال ندح نب هللا دبع نأ دحاولا دبع 0 ىلع فقاولا

 ةعرع نل الان تقم كإ ةحاج نك لاق من 15 ل( فل اعأ كب تدع ةجاجا لاق مث هينج ىلا
 تيضرد# لاق ةمره نبا داش لاق تلعف دق لاق لعفاف ّىجاح يف يفلت كسل نأ 5 نأ هل لاق |

 اوّنالاقلعفت نا 8 لاق هذه نم ىنيفعت لاق كدشني أ هل نذأتف لاق هتلزنم ل دو هّنع

 هيف ىلوق يدشن ٍ هيلع تاذدف هب 1

 حانلا ةمداق كوبأ ناكو نت احانح 51 ايلاف اندحو

 تاقفهنقلل مل 9 داشنالا يف تز 0 ايضغم بثو مث هرز عطقنا يتح نسا نب هللا دبع يضغف لاق مارق لارج كا دسم تب جر جامل

 001 تال ل ردا هعأ رلغا :ضاما اخ هللإ كارد ال. نكلو لاقف هللا لور نبااي أريخ هللا كازح هل

 : للع نباو 1 هيلع هللا ىلص هللا وسر ا ناو يرض # حانخلا ةمداق كوأ ناكو * ناورمم

 تدقامهللاوو هاسدل ادذط ع الوق تاق ينا كادف هللا ىنامح تاقف مالاس || هيلع بلاط يأ نا

 لاقوهللا ديعكحضف * حايرلاب بهذي لوقلا ضعبو * اف تلكادقا ني رخأ طق ا

 ردانو رعشلا ر>اف نم دحاولا دع اه . جدم يي حلا ةاحلا ةديصقلا هذهو كفرطظا ام هللا كلتاق

 لاو ةمره نبا رعشديح نمو مالكلا

 يماس ىح نم الثامح تام ص

 أدنه قاتل م 2 نأ“ كنا

 حا ا تدايع اه ديط

 ٌِ حاص ريغ كب ام لحجر ناو

 , حابسصلا تت هليل ا و دق يدع 0 لظب

 حام ,رلا روع اس دنع يناعلأف

 2 و ترا لبنا 0
 رايس ةيفلل ىنىيساو ع نان يف كزيغ تمن اذا

 يروم لاجو ياتحار تاشف
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 د“
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 خامسلاو عوطتلا ريسغ نعف

 حايرلايف بهذي لوقلا ضعبو

 ريمأ ىلا توةشووست كا ١
 ايه تع ةطشس ا لا
 يحال سوا ىداشري وجي نمو يدع ينبو يننا كرا

 حاسرا وذل ةارمثلا يلرخإ # يل-حر كيلاتططح نا كناو

 حارمملا ةزخانن لع ملو #* يرذاتدعووةجاط تششه

 حانخلا ةمداق كوأ ناكو

 حالسلا نود .هخاللس ناكو

 انادي تفلح طخ
 اب 0 0 لعد اذا
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 ا مهاربا ينثدح لاق ع 00 بوذا _ قرا نب هللا ديمع نب دع (ضرضل

 نب دحاولا دع حدمتأ ةمىه نال تاق لاق يحمجا مه ربا نب هللا دنع ينأدح لاق ىرمعلا قحفا

 تدنلا 5 هيف لوقف هريغ هب ت> دمام رعشن ناملس

 حاتخلا ةمداق كوبأ ناكو * احانح تناك اللاغاندجحو

 اف لوقت مث

 حارقلاب كطخس راذح ضغا * ينا نوميملا ه>اولا دنع
 هس ملا ةسحمو ةمدآ يو ا يرذعتا ةسقلاب كا يلا لاقف كنم كلذ نعول يش يأبف

 ظ كضوأ انآ تلاقف 0 لقيام يدع سيلدنا كحيو اط تاقف جورذعا ىمع تنب ينتضونةساف

 الاةلزلا لوك ود صلو راحلا يذونو ماوتلا دج اب اع تضونف ىل بان ىدتع تناكو سا

 تسال ءالا ف و> يف محلا د.ع دحعسم ىلا كيو قدمدا ىلا كعفد يد ةم يه نا سائلا لاق

 م نذأف اندف ردلا هن كر نع قافني بابلا اذاف رحفلا غ غوزب ىلا ترظن نأ كل مرا هفأ)

 قحسا وأ ىل لاقف هلع تملسو هئم توندف تمقف قجفاولا دبع وه اذاف ةناكاكو نيتمكر ىلص

 0 هءاوضر ن كبرقو 00 هللا كادحو ا تنأ يأ كيل تاقف انحصو الها

 ناف .يعاو. تأ يبأب يناستال .تلق كءارو انف .قوشلا دتشاو دهعا لاط نقف انروز نإ

 هللاءاش نأ خام : تدر دقف عرتال لاقخ كريغ اناغتنلم تددجو ا ىلع ىنأ دق سهلا
 م ركألا يدتساف هم لع أودلا دف قالطشألا م6 ارحب 5 لو 3 3 ةنالثب اذاف 4 .طاخأ ال يبا هللا وف

 ْ مْ ينودئشب هءاكف هيلا سلحف عجر مْ تيلا ىلإ. ىف ا نودو قود 'ىثب هللا سرق

 سم مث ىدب قب هب ترضى ح تالا نو ع لمح طباض دبع هعمو جرخ نأكل مف ىلو

 ااي ندا دحاولا دبع ىل لاقف ىدي نيب هب برضف كلذ لذ هعمو عحر دقدب اذاو داعف ةيناث هلا

 أ انالسام هللا وذ كلانع ىلا عجراو اذه دقن كعدص ما تح انيلا رصت مل كنأ م يناف ق>حسا

 تمقق كءارو نم ثغاف لحراف مث ىل لاقو راند 0 0 عفدو انلايع قادس ل مالا اذه كل

 هلك هل مدق دق مالغاي كتغايم هده ضر ىلاعت ىل لاقذ تةض يتفقان ىلا ترظن املف بالا لا
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 ِ حارقلاب اذه طخس راذح صغا نأ دواليك كلام لكي ١ ين“ ًارورس دشأ للاب تك دقل للاوف
 ندمت نأ نوه ينثدح لاق عكو ا قرع ) ادحاو اّنيب ذئتلبل هتدشناام هللاوو

 ينئدسح لاق ىنقثلا صفح نب ر“ ينثدح لاقيفاحر ا رمع نب دمم ىنثددج لاق تايزلا كلملا دنع

 ةئيدملاب ا ىلع 1 بتاخد لاق هباع هللا يلد نيسحلا ن ع نب داع ندردتح ندع

 كءادف هللا يناعج - تولاومأب لاف ةمره نب ماق سانلا 2 املاف. ناورم راد يف سلاح وهو |

 هش 0 1 تاهلاق داشنالا ف يل ند نأ تا 0 نا كتءياصو كنعاش

 هلوق يلا ىهمنا تح * لياختملا ايهلا كنع هبول ير

 لئانوباقع اف اهركح اذا # هريرس ينافح نع تاظحلال

 لك ا لكتلا تفو> ىذلاءا و * يدرلا ةنمآ تنما ىذلا ماف

 هيف كال وق 0 ناماس نب دحاولا دبع يدب نيبامئاق راذدلا هده ف كعيار دّقل ذأ روصنملا هل لاف

 ا او كلوبأ ناكو هن اعانج تناك ايلا اًندجو
 نلكور وريخ بااطرعاش لجر دا ار ومما هلل لاقنا راذتعالا ىلع ردقام يتح ةمره نباب عطقف لاق

 ريع لاقف ديز نإ نسا هب هنلا ملك راكد 0 نينهاوملا 1 كل ا دقو ىعاشلا لوش كالذ

 اهم هلرمأ لا نانمم وللا ع عار ناف ,ث قيايال فالتم قافنه لحر ةمره نبا نا نيئمؤملا

 لاقف لعف ممماع اميري نآىرايلا بحاص ىلا كلذب بتكيو هلايع ىنكيو هيفكيام اهنه هيلع ىرجي
 نس نب هللا ديعحدعهلوقل 0 ايضغم ناك هنال اذهديز نب ندحلا هب لعف اناو لاق هب كلذ اولعفا

 نحطا ه>وا يئغت مانقلا اذا * ةنحبم ءأهيجو تريغام

 نع قحبا نب داح اد الق ةلقدعدو هزالاينأ ن .ارحاو يع نبا لع نب يد (يادح

 ا ةمرعن را لحم ناَرَخ آلا هله مو يحي نب لضفلا نع هريخ يف ىلع نب ىح لاق هبا

 دعا يف لوقت نأ يع امولاق هلثع ادي حدمي مل احيدم كتت> دم دق يبا نيئمؤملا 0 لاقو

 8 اهلا وع فجل ف لو

 ارازغ اراا كنم رحفو # ارحب كاربنيح هللا كارب

 هلوق هدشناف تاه لاق اذه نم نسحا تاق دق هل لاقف

 لئانو باقع اهف اهركاذا * هريرس يف افحىفتاظملهل
 56 كيلاورفس 3 فئكت دق ني:هاوملا ريسمااي ىدوملا هل لاف مهرد قالا ةعارأب هل يماق لاق

 ديعل لئاقلا وه س لأ هش هل تيهو كلذ نم مظعأ وهام هل تبهو دق ىفا يف ا, روصنملا هل لاف

 0 ١ دحاولا

 اكيخا ف علا < ور نم ريح نم ليقاذا

 اسهجارسا لبق اه.ءاجلاب * يغولا موي ليا لحمي نمو

 نها وزا لق هب كلا #  تلاغ ىس. ءاسن تراشا

 وه رعش راف نهةدم ءالازذعو



 (لعرا

 اهحاضنإنود ةحاح لو #-ةر َ 1 دو 3 ريخ 0

 ناماس 0 دحاولادع حدي ايف وق[ 3 2

 اهحاده تايشعلا فوفز د تضاخ ىلع ىدوتت نك 1 0

 اهحان 0 كولملا ا د ةقوس ىلا للم ىلا

 اهحالو ةيحتلا 1 ولما رود باوبا عار#

 اه>ارف مراغملا لو_ح 37 دحام تسد ىذ 2 ا

 اهحاهراو لامثلا مويو * اصلا ةادغ نافا دوكر

 اهحاد> نيب 2 را# اا 500 ه.> دع تفقو

 ىحلطلا هللأ ديع نب ةحاط قحسا وبأ ىف م اح لاو دريملارهض يوحالا ر معد نإ ل ) ينربخأ (

 هيلا عفدو ة هم ىه نبا يلا 1 0 روصنملا ه>و لاو روما 3و ناماس نإ دع ىنادح لاق

 بسداف ددسملا نم اذك عضوم ف املا و كناف هلا 0 0 هل هفصوو ةحلتل# ا ة
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 يتلا 3 .ماللا هندمصق كدشن |١ ناو ا 2 ينأحو 0 تامر نسما نك هدر اف اهك دشنا اذاف : 2

 ناملسنب دحاولا دبع حدب اق لوم ىلا هال هبديصق كدشني نأ هلسومبل أوم وأ 3 : ىللأ هل

 مئانإلا ةمداق كوبا ناكو ان 86- ا ايلا اندحو

 انا لاق ةمئاحلاب فرتعي الو اهريغ كدشني ه ارأ امو ةعلخلاو رايد فاالا هللا عفداف اهب ا ظ

 هذه تلقام لاقف دحاولا دنع يفهديصتهدشنتساو هيلا سادحف روصاملا لاق 6 هدحوف لوسرلا[

 اهنم نسح أ كتدشنأ َتْيَش نأ نكلو نيداش نم ياءااهلجامناو اهترعا الز ند
 هل لاق مث اهرخا لع ينأ ىج » لراحتا بسلا كورت و تاهف تش دق لاق
 لاق ىلا عف د "يش ئأو اذه اي لوقت ”يش يأ لاقف ىلا هىفدب نيئمؤملا ا كرعأ ام تاه

 نع 2 اكل عار ىلا ةردتك و هلاك كيمو نينمؤملا ريما لالا تاتماع هللاوف كنع اذ عد

 1 تعفد ةيماللا هذه كيدعنا ناو هيلا 5 تاحو يقنع تب رض اهانإ كتدش ١ ناف ةديصقلا 00

 ع ف ةعلخاو رانيدلا ل لإ هيلا مفدو قىرمعل تفدَص لاق من لوسرلا تا هابأ كلام :

 يم ينئدح لاق راكب نيزييزلا اندح لاك كر نيكد ( قر 3 ( امهثيدح ن 34 نحن 0

 مرد 2 ا, هل ل اه 4ه> لم ل ة.ماللا هن هب لمسصق ا ةم ره نا ل 5 ا لاق يدح ن :

 كيع ي ذب نيب فقاو وو ا ع اذه تن ر ول وون هل لاَ اهاقتساو ىديملا هيف 00

 ءدشك ناملس 5 دجال 8

 حانخلا ةمداق كوبأ ناكو #2” اغا تت ًايلاغ اندحو 8

 5 توام ا يلا هللاو ريثك خر لوقلا كلذ كعل ماا تءارلو تالق ااه هل 55--- اال

 كبمأف هع وفعأ م هله معأ قح هدض ىلا 'ي واهب ض ىعام لاز الا هلوق ترك ذف ريخ ذئموي

 ( سه د :نامآلا 283



 لال“

 ١ هدمت نم هلوق نابلس 00 ا م نبا ادمن ه هيف ينغي اممو # يدملا ]( 1 21

 ]| ءرينل انايبأ هنايبأ عم اوطاخ دق نينغملا نا ىلع تابالا ركذ نم يغارف دعب

 تس وص
 موك ريسلا تاجات بردو: + لابحترا 5

 معلا وأ جابيد ىلع » ىهزنوالاتاداو رسساحم

 مو ص وخاهراوك ايدل * اياطملاو تاعدوم نينا

 مير زاحام ىلا دا ىلإ #

 عر هولا عراقالا نيب م كف # ىوربو

 مواك هب سبل نوالا ىت 8 © لتس آدخ نم ءانثعا يلا

 مهلا ل- لا لظأ ام اذ اذا قالأ ام 00 ينأك

 ها ل ىلا
 ل 0 ضعب تعمسو لاق يمحشالا ةليفن لاهلا ينال 0 رعشلا اذه نأ ناك نتريزلا 0 د

 هل ةديصق

 يتالا نيب ةرح نو حف

 ميحاو يوادملا ةديلجاو 2 ور 4

 نه ةمره ل تاجا هذه صل نأ لوقلا ن م حيحصلاو يلذطا رينعلا 0 ردعم هنأ

 526 ام هيف 0 ةليش تا يفو أمف ىنفاملو ميملا ةضوفخ ناماس نب دحاولا دبع اهب حدي

 اطوأ يت حلا هنديصق ند وت امق ة 0 نبال ام اماف اهعفر 0 ام ىلا ريغ ةيفاقلا ضفخ

 0-0 ها يدب انتراحأ

 ىريس من كماع هحو فا

 ىتللاف 0 نيب مكف
 ل نا د نم ءامعا ىلا

 قام الا 00 نيع- نمو

 مولي نم ينع باغو تقرأ

 ىلق عجو يئشو تقرأ
 حل ا هبل ا

 لروح ف ولأ حيبصلا ن ك
 انلع تل دقت شا تار

 هتك 1 هناك ا( اذا

 هنم ترصفبا.شلا ينعدوو

 ا كاع دريالام عدف

 هياصقم قبطت الوق لقو

 ىلعملا .جافلا دحاولا دعا

 هواك تام كل هتعد

 فان 0 ىلا 1 1

 مولك 00 1 وللا أ

 ميذه حشك ن ندهو لحك الب

 مو*ولل نأ من م نكحالو

 موعر ل ها 1 بالنز :

 مكشلا برض ىقديو بشي

 ميم ديس ةد2 هنضكاؤو

 0 الو دلآال و

 يرصلا يارلا بح اض خدع

 موصخلاو ةروفنلا قاخالع
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 ا ا علا

 لا اد ١ حو 10 ا بي ا 6 2 3 ا
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 10 م يي يي 17

 امناو ةديصقلا هذه يف تضه دق ةمره نبال تايب ةعبرأ ءانغلا اهف ىتلا تايبأألا نف ةليوط 0
 توضلا نم قب اف ةايفن تايبأ امأو * اهف فغو تايبالا تقفتاف ةعوفسم تراس حن تار

 هلوق ةلغ ثاسا.نم كلذ.ولتيو.هل ةمه نناتاسإ دب 0
 ميسو هرظنم رحفلا ءءوطك * ىدر : اذا مالظلا يحد ءيغب

 ممح انيفاطامو لوقت * انيلع ةينثمو ةلئاقو
 موظكح 0 يهو ريصت ** نكلو ىنعم امل ىو

 مودق هم نا وه ىوا# امصتحم يلايللا اند

 موحسلا نيعلا امعومدب دمحم * اهع ني_ثاولا ةلفغ رث يم

 لوالاليقثلا نم هنحلو ديا ةليفنو ةمره نبا رعش اهف طاتخلا ةروك ذملا تايبالا هذه يف ءانغلاو

 ظ ليش 0 مفو ىدنأو ولا ىلا بسني يناثلا لدَتْبلا نم نكح اهف فو سأوبو ور“ نع يطسواب

 | ةريغملا نب دلاخ' نب ةصباونب يصاعلا ن::تاصلاوع يصباولا اذهو جرس نبا لاو دس نإ
 نك امف زيزعلا دنع نب رمع نال مورلا دالمب قطو رصنم ناك موزخم نب ورمع نب هللا دبع نبا م5598

 3 نار مدأ كلاته تامو كانه رصنس و مورلا دالرب قا بضغف زا ادحلا ريس ا وهو را َْق هدو

 | ينثدحل اق راع ن 0 ١ د لاق ريهز نإ د لاق ىديزلا سايعلا نب د ( انريخأف )

 3 0 نب ةيريوج نع ءاخأ وأ ورم ابأ هنظأ ءالعلا يأ ن ايلا لاق 2 دبع نب هللا دع

 ت نب رمت | لاق ىرهوجلا زيزعلا دنع نبذ ا قربخأو مكح ينأ نب ليعمل د

 أ لق تتباورلا تءمجح دقو مكح يلأ نب ليعمسأ نع هاما قي ةئرعو نع سابع نب ديعسامدح

 ةسش نب رمع لاقو ءادفلا يف هب كني د ركن عع نأ ثدح لمدا نا هربخ يق يديزتلا

 هندْخ ةينط:طسقلا نم ءاح ىذلا ديربلا ءاناق زيزعلا دنع نب ع دنع تنك ل ثدح ليعمسا نا
 جس توصو 2 مو أ سد يخل الحر توهس ذا ة.نطنطسقلا 8 لوح 9 اند لاق

 6 تاينح - ىلا زحل ىلا 2 قاما نيب ةرح ند مك

 4 ا ه0 نأ مل هئسحو ءانغلا تءمس املق هنم ند 5 مل ءانغ تعمسف

 نع تازنؤ ةفرع ىف وه اذا هئثم تبرق اماف 0 م توبدف عضوملا 1 يف ةسرعلا ةنرغو

 نافل رده ىنغإ هامق ىلع قات 2 لدحر اذا هفر خأأ باب ىلع تفك هللا تااعضص منا مه واف تا ا

 تيعلا 9 © هللا ءاشدام يف 055 عر و اذاؤ يردكالا ىلع هيلحر 6 حضاو وهو امهاع 3 ١

 5 رس هللا كف ةيقرفأ مداا درو ”وف م ع مالسلا تلقذ ار كلذ لعفف ءانغلا

 كافق تن 4م ةيلاس 3 كرا 0 يف ةيغاطلا هذه ىلا زيزءملا دنع نب رمح نينمؤملا ريع ديرب

 ريع لا د هيل ا نم 0 هللاو 1-3 4 تاّقف مهيد 0 301 ىد تب دعو تر يدناولا انا

 تا اللا هللا 00 1 4 ف تاكد هللاو دق لاف رفكلا ف تلخد نأ ك0 نأ ىلإو ني

 ىل لق ةئيدملا تلخد اذاو اهائا ناذ هو مهم أس أ تحوز دقو يابا ناذهو رسأ أ لاقف

 ىثاإ ف نا رقلل ًاعراق 0000 هل تاقف لا ال هللاو ال امماو يدلول كللذ لَم ليقو ينارصناب

 1 1107 011721201 1 7 0 1 ت27 20 ووو وج ج70 207ج ويوم 2 2 هس دس سس و حسم سس



 هل ثتاقو ها لاق نيماسم أوناك ول اورفكن ,دلادوب اعر 5. الاد دع اللا 9 ىت هال لاق هنم كف

 0 هللا ناح.س تاقف رك 0 و را ب برسشو 36 ءاصلا ةدأد عل. كو 1 101 ريعل ال كنا

 ىلا تح و تلبف اع ف ارز لعدم معلا 1 ناعالاب نئوطم هياقو ه 0 نهال و ِش ع

 : ةوعدةباحال اجار تلزام هللا وف لاق هئم ى 00 ' مولا لاقو هيدي رمت عفرف لاقعو>ر ||

 اذه 20 لا نإ بوقعل لاقو ةئدملاب اولا اخأ د ار دقو هنن ددح ُُق هب ريو> لاق هيف 0

 ند نصح لظ ف ان لاق 0 ثسنأ ةرصبلا علا م لح نع فيي كن 71 2 ا

 ٍْ نصحلا قوف نم لوش لئاشإ انأ اذاؤ مقر لييبا 0

 مر كد ن نهو هضراوع * قى رغا نم ءارقرلا ىلا

 ميضه مك نمو لذ الب * قامالا ةادكم نيع ن ن4دو

 5 7 لجحرلا نم م تل 0 ندنخاك ي و فرشاف دشنملا | ام حدا و حيفا 00 7 2 وهو

 نيحا# هيراح: لع تقرع هذ تلح غلا ٠ نم ةازغ ام ل رانا ةفاخ كتصق امو

 اهيد 0 تاخدف ناطيشلا ىلع ب اف كفلاخأ ل قا تأ 2ك نبا تلاامف [نلكف [+ قثعف سانلا

 ”ىشال لاق مويلاهنم طفح اف ت تلق ا دقل هللاو ىا لاَقف 5 ملا ل 20 ل ير ” مك اناف

 جرو كءادف مطعأ نا كللوبف ع نيمل مسه اوناك ول ووفقك .ىدلا دولا اعر لحو 0 هلأوق الا ا

 هللا كيمص قاطنا لاق ث ةعاس ركفف لاق

 : م7 ةمره نبا رعش نم رامخالا َّق اهو قع

 م47 ةرآت |-زلا ةئأ ةثاملا نم تسوس وقهجو

 ركبلاو كتابا راو لهاوصلا هف 4ع ةيعاس للاب نو رضاخ يف

 الا اقل ناك نيب انماط .* اهسادع زوجت  اهلاك درخو

 رصنيلا ىري ف ا لوالا ليقثلا ن م هنْطو نين راتىلا ندللا يف ءانغلاو ةمره نبال رعشلا |

 دوس نه اذو ةمهمم و فا لوالا ليقثلا نم نأ ةمهمح ينال 4. فو قحسا لاق ا

 درك داعبا اري هل ثدحو الو ءافاخلا مدان نيدو روع . ل ةئدملا لها نم

 مد ةراتخلا ةناملا نم يششس وص انيس

 نلتلا فالك اق الع نأ .لقو: < ىرلالج رينا لقدملا تنير
 بتع هل امف تدناع نم كباتع © امنا بنذلاكل اهني يف لقو

 عك طسوالا ردفقلا ند رات هيلو دعم 0 مدرك راتحلا ندللا ٍْق ءاغلاو بيصنل هلا

 نع لي فمر نم رحاب رح تنعم فن5 و ودا نع ارصسلا» قرح ا ىو رعكاسلا ا 0 ا اد دي رشا ةىلطادما ةقوا وحنا عا يقدلا رج ىف رصقلاب لوالا ليقتلا |
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 مدقت دقو ىماشطا ه 00 لوالا ليقثاا نك 0 محاد ا دسك و رياادو ىماشطاو سنوب |

 اذه 1 0 هش 2 رفا حاصي عص وم هلام و 1 امكاو ةياقك هيفام بيصأ راخأ ل

 مهاربا نب قحسأ نع ليسا مع انثدح لاق يديزلا سايعلا نب 3 قرا ( توضلا |!

 تاق يح حج رع لوقا ل وما 0 ت.مونأم تلص) لاق لاو 1 نب نب ءلسولا

 لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاقءالعلا يبا نب يم هةر 2 «كرا| لخر نايلك ملا تا

 ان نم لاق حيبذلا نب نب 0 لاق يرافغلا لك نب 5 نع يه ازا رذنملا نإ مهارب | انس

 هلوقىلا دوسالا تقم دعا ل 0 لوش 45 2 هيلا انعمتحاف هبرضل ن 2 ليج

 ريب زلا ينثدح لاق يم رخل (يرخل١1 ظعفلاق ىشثل اذك واذك نء ىلإ سح انك رلالحريناليق لا

 0 > افةيرمضل ن نواز ررجات لاق سالا بوش 7١ تام يل نعو رم نبا دعس يدون

 هلوق ىن 10 اذِكَو 57 نم أ أ تلا ا ديعلا تقيس نيك نال لوش هع هيلا

 لضفلا ىمح ايد كل :لا ساسلا نت دمج انريخأ 2 رلال حري نأ لبق ملا با

 بت كلا هل لاف مانخعا ُُق بيصأو ديز نب 6-5 0 3 لاق هناك نا ء ىلصوملا قحسا ن ع

 كوكا يدشن

 كدفنأفأ اهئنح اكل تيمكلا لاقف ايلظنح أم لاو لاقذ * بك رلا لخري نأ لبق ملل تدي

 نب باع .>و يهوجلا زيزعلا دبع نب دما (ينربخأ) 8 وهو هدثماب تسكلا لقأف م لاو اهايا

 نبنيسحلا ينرخأو مه ةالوم نع ثزريوملا قانا د >- لاق هيش نب رمت 0 لاق ىلوطا رم

 ةينبا ىلا تر ظن ذأ ع 5 تلاق نحل الوم صفح نب نامع ٠ هع نع دامح نع 3

 ىلع امهسفنأ ايقلأف ا دودنأ هنَع رف ريعل ع قى يه نمل ردأ مف ةعتماو تاو ةبورمضم

 ءادوشلا تنات تكارلا نك لبق ملأ بذيزب * نابكرلا ءانغ يف يس سمو عاتملا ضعإ

 يفقحسا لاق هتحوزو تبيصأ وه اذاف يركف سانلا يف ا ىئ :ر[ هل لوقتو دوس طبخ

 ها :.ع دام نع يحب نإ نا حرش نع ىنغاو م زاتءا ىذلا ناكو هريخ

 لاح تاوذةوسن تاكردأ ذأ قلحار ىلع ريسال يللا هللاو بدصأ لاق هينا نع هياكل ده ن

 ىلوق 0

 مي اااي هل ناقف حيرس نبا نوعم اذاو د ب كح راا لحرب نا لنق ملا بليز

 يل رفاوو مف انعم اممصن نأ ىحي ابأإ هللاو اندددو ناقذ نسحاف نهانغف رعشلا اذه ىف اننغ

 انبصت نا وعر دل هللاو تار نح تلاقف ىلا نهادحا تتفتلاف نهدشنأو نع فرشلال ا

 يذلا ناكولاق . نع و تدضمو مويلا ا نا( فرعنا ال هللاو تاَقف مرجحال دوش اذه هيشل ْ

 ي رعش ند حرس نبا ه ١ ينخأ |

 باقلا كلم اف انيلك نا لقو * يكرلا لمتر ناقل نا

 بح مكبح نم تيقلام ليا # ةدومكنم د نالقو

 بتع هل امف تدناع نم كباتع * اا بنذلا كل ابنحن يف لقؤ



 ُ : بفاذ هل سناو تنذ هدو ىذل * اناظ لاقوأ لصولا مار ءاش نش

 ! يديعبلا هللا دع نب مهارباىنثدح لاق راكب نب رييزلا انثدح لاقءالعلا يبا نب يرخلا( ىرخا-)

 | لاَقفؤ امش كرفس نم 0 انااب دعنا بصالل 16 لاق اهدح 0 نوع َتياَ لاح هب دج نع !

 00 نكرلا لحرب نأ ليقمملاينيزب # كلوق تاةفديرئام حرتشوا كدشنا اللاق تكدام تلق ديرت هبا

 ا لاقام دوجأ يهو ريبزلا لاق ةديصقلا يندشنأ مث مالغ انأو هتلق رمش اذه لاقو مسبتق لاق
 لاق ةسش نب رم انثدح الاق ىلهملا صن نب بتنحو ىره ولا زيزعلا درع نب دما ( يتريخا )

 باك نم ريخلا اذ_ه لاو ساش نب بوبا 5 لاق ىلذطا ركب نأ نع ىن' ادملا انثدح

 نم ما هتياورو ساش نب بوبا نع ىلذطا ركب يل نع ينئادملا نع زارخلا ترد نب دمحأ

 زيزءلادبع 7 0 ىلع لخد بدصتلا نا ديعس نب هللأ دع ىنادح بوبا لاق ةيش نب 0 ةباور

 دوسأ اي هيه هل لاقف ةفالعا ىلو امل

 باقلا كلم اق ائيلمت نا لقو  بكرلا لحري نا لبق ملا بيز

 ردكلال زف ٠ تدو كلذ تكر دف يلا نينمؤملا نيمااي لاقف نيمفدوشو ءاسنلا رهشت يذلاثنأ أ

 ١ كتحاح لسف موقلا كياع ينئاذا امأ هل لاقذ هيف هولاقو اريخ موقلا هيلع ىنثاف كسن دفق ناكو

 كك ربعلا ىلع تدحرذخ لاق يازكلا كادعفضلا نب نا نع هدأ نع تولاط نإ لمؤملا م د .

 ١ تبيصت لوق 0 اس يناهاتساف

 ىاقلا كالم امث انيلمت نا لقو #* بكرلا لحري نا لق مملا بايزب

 تلاقال تلق هذه بنيز فرعتقا تلاق سصصن كاذ من تلق رعشلا اذه لئاق 0 ةيرالا ثلاقف

 ناّقشاع تاقف هياع تحلسو اهماع 0 لزي مْ امه اميرق خانأ تح ءاش علط دق بك ارب انا اذاف

 ثلف كعم انأ كلسر ىلع لاذ اماع تددشف يلحار ىلا تمقف ةحاح اههل نوكي نادب الو ايقتلا

 ال لات كاذ ناك دق تلق اذكو اذك كفن يف تاق كا ىل لاين تاو لكك مث ةعاس

 لعن نسحلا ) ينندح ( اذه نم برقاوه طو اسلح اهعم تساحام مدر وسما ةينيلا ةمكلا هلرو

 رعشت أقف هين تناك نم رعش برص 3 تل لحرب 01 لق ملأ تاير 2 ةديصقلا ل نكت

 اذ_ه نع كابأ 2 لاق كن اشام اف هللا ناحءرس لاق ةدي>ح مالكلا ةلز> عال سقلا ءئرهإ

 صفح نب ناهع نعدهيبا نع داح ينثدحو ( نوره لاق ) "فاش ن* تدحسعف 1 لدم 8 لاَمف

 00١ لاقت اذه نم تاقثأ بالا لعيب رضو ةليل ىلالطا دقتم ينانأ لاق ءامن لجر نع ىتقثلا
 | 1 |نانا ريح لاق ةعاسلا ءتح يف اليل ىلآ ىرسن كب ءاج يذلا رسلا انق"تلقف ازف تجرفن



 أ 4 : يب
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 ت 1 0 559 ا #2 بكرا نلختوا نأ 1 0 بايزإر # ببصت : لوق ارق تكسو ْ

 دي 1 كب 0 تاقؤ كتبنأف كربغ د ٍّ هل ضف فرعيو كلذ نسح موشن ناكل ل '

 اهالغع و اهلفساف فان ص دق يا اهاقرطىتتلا هلوق ىعم داح لاق فرصناو ال لاق

 2 ع 200 هلوق ا ذم ةماملا تبدصلأ ةالمصق ند هيف ىنثا امو د ءافصلا ْق ءاوس 0 'ّ

 سس وص

 2 ادب ما دقشال بتيزي. # ايده املا بك نم لياخ

 فىناهلهانعوامعدغةادغ د اتاك ناف اهراوز مويلا ند 0

 ةناب ب ور“ نع يطسولابلوا لق ف.قخ كلامل ءاتفلا

 مد هباتحأ نع ةظحج ةباور ىلع ةراتخملا ةنااملا نم يّشس ومص

 مع فكأالا فارطأو رين * اند هؤجولاو .كسم رشنلا
 0 مدالا رهظ يف ننكر *# م موسرلاو شحو رادلاو

 6 تك ههو ا ا 2 م-متالخ ماوقأك 6

 مايا ُق لقبلا فق 0 2 دود وطه لب لقو ا حش معلاو هتعاشأ ثيدخحلا ا

 نال ءانغلاو ركل سف ل رغشلا 03 نيز شفرو هدأ كل داحخلا مدالاو ع.يبرلا

 اهارحم يف رصنبلا حر هثئاع]

 7 ةيسساو ربذ كلا شف 2 ا 1-0

 هلوقب هياعبلغ تقلَنك و 22

 د مدالا روظ يف شقر 7” م مودرلاو شدو رادلا

 نب فوع هربع لاقو 2070 ور<# 0 6 مف همسأو هب بقلف | ارعش لاق 26 0 ٠

 لت ”اونب 2 نإ , ىلع نإ بعص نبذه 5 نا نيصحلا هيلا نب سف 2 ةعدض نب كلام نإ لاوس

 رغد الا. نع 5 و رمل ناكو ةعم دص نب: كللاه ع قا فوع تدب ءانمآ هر ةنبأ ىوهع نك نإ "0 1 0

 لاقو 8 نإ كلعم 6س نب نامشس ع قيد و ا 2 مف ةيساورك لإ نم ا 9 نأ

 ردملاوي ةمطاق يوحع ناك اع د دخلا م وهو كلام . نب دعس نب هي ل ورم وه هريغ

 نسابو نلفت ىف ف امبور>و 1 ث 5 يف عقوم امج نيسشقر هلل ناكوا م تشاو كلما ١

 ةعب د نب كلام ٠ نب فوع تاكو 0 نس>-و ودءلا يف ةباكذو دهأ اعملا قف مدقتو د ةعادشو

 مولا 9 لئاو نب ركلاب ةذق موي لئاقلا وهو لئاو نب ناس نم ربك الا شقرلا مع

 هسا ؛ كربو يفي هتيرضالا م نينم لكأو ىلا ركب نم لجحر يب ريال يفولو ًارارفإ

2» 



 ايف اق الام 0 8 0 7 نا هي ورم وأ 0 ا 01
 [ زماف لمرلا اقن هل كاَقي عضوم يف يف بلغتو.ر ب نيد تارافلا ضع يف ةفحا نم ريغ نم نيايخ

 ١ نسحأف ربع ىحاون ىف مهو هسموق ىلا ب قاطنا# هرسسأف كلام نب ورم 5 لل
 ىدهأف را هنم يرتشي لباب اقيدم ناكو رب نم اب مدق را عيني ر حان هيلع سمو ةداسأ

 دقو هني و لياوه دنع ع 3 1 دنع ورحت كلام ون هلا عمتجاف ر مح قز 0 وهو هيلا

 هب حوذيو و رعشلا نم هلوش ناك امف لها ىنغت بارمثلا موف نحال هبف كرب اك ورم هل در

 1 بانر درت قح ه2 تنس هللاو نايرل هنا لاقف كلام نب ور كلذ عويس 5

 ُق رسه نلعلا اع امف ىعرف فاوجأ ن 0 ناكو كلام نب وردم ناك الح يف

 ىلع اوردق 3 مم ليلي ل لتشال 3 ىلع صار مهو ل كلام ين ناك ت.اطف اظيقلا 0

 و جرخأو لواب# 2 اهدإح جس 111 دكوب تالام نيورم رو 6 ا تا ريعبلا

 : 0 وو ا نأ تكا دق باغ يف دا الاخ ع اغا كرلع» كاك تاب تنلعاو هسا

 اع لاقف

 قانعلا يف ةذيدل بوعل ء * انش للحملا ةنااه ةبط

 نب 00 سو ةءاعل نب سلا 5 يغب 18 ىسقلا ةقئه ناكف تام 00 هنأ ملهف ف وهام اهغلب املف

 آلا ًادبأ لح 2 نر قا 1 برعلا هب برضت ىذلا وهو 0 ناكو لوش ناورت

 ةاوزلا نى م هريغو يلكلا ن | عجأ كلذ 1 الباوم هلق اكرام ناكر نك نءل بليز هدأ

 لو اهفو هل مع 0 يا را ل !راحا 1 طمروك دما ءاقاا ابق أ ا ةديصقلاو

 ّ 0 ا امك هر[ ىظلا كتحش لهل

 | ]| ءاممأ همع ةنبا قدع هلا 0 نقرأ ريخ نم ناكو يبضلا لضفملا هقفاوو ( ورمت وأ لاق
 | |١ فرغت تح كج وزأال لاقف اهبأ ىلا اهططل مالغ وهو اهةشع كربلا وهو كلام نب فوع تن
 نقر قاطن امث ديعاوملا |يف هدعب ناكو نعلا ضرأن م ةعيبر جر م نا لقءاتعو ( ١ ) سابا
 01| نم لجر ءانأف دلدش ناهز ًافوع باصأو هزاجحأف الس اقل دلع نكن د كولملا نم كله ىلا

 ' || دعس ب نع يجن مث لبالا نم ةثام ىلع ءامد أ هجوزف لاملا يف هبغرأف ففطع ينب دحأ دارص
 0 وقدر هش اواك ف انك اوف سماق الا مورا هنوذخأ لاف 00 محرر كلام نبأ

 1 عضوم هن او تدان او مر مباع شقر مدق اماف اهوربق مْ ةفحام يف اهوفلو هماظع

 1| هو 2 5 فو عج طم موب تاذ وه ائيف هروزيو هداتعي كالذ دعب راصو هيلا رظنف ريقلا

 ا | نم ىنأ هيناطعأ رق اعف ء امدحأ لاف 2 انصضصا» ذأ اهيطا نوسكي نابغلت هنخأ انباو

 دك أ نع شق م تكف ءايب ف هنأ 00 سقيم ءاح اذا اولاقو هونفد يذلا ن هكا

 . || ادق ءامسأ ىدارللا حوزيبو هب هربخ أف ثيدحلا نع هلأسف ًاديدش ًانض ينذ دق ناكو مالفلا ادو

 3 -شلواملا يقأتو اسير نر يأ نسر يدع كح وزا .نادمع هل لاقف ىرابنالا نبا ظفلو-"(1)



 كي
 ل 20مم ا ذأ آذ|ز

00 
 هتعدف اهحوز هل وعدن ل اهرعأف ىشقرا ًاقيشع ناك ةليقع نم جوز انو هل ةد ل نه 5

 هياط ف ىخغمهو اه 0 اهانإ 50 يدارملا باطيل اهراضحان ل كيال هل ت تك

 0 يغو نار 5 6 انيك الو ا ا قمتم يح قب رطلا يف ضرش | 1

 هكر 1 اط لوشب ةديلولا جوز قدك ص عمسف نقض ةداو عا ىلب ءقعلا مو دارم | 9

 0 اهحوز اهل لاقف كلذ نم ىس ةديلولا ت تاعدف اعوحو ارض ةعم انكلهو ا دقث ا

 25 نحأ اناكو ةلهرح اننا هدقد 0 ناكو 26 و م ناكو لاق بهاذو كاكرات يناذ الاوا

 شةمبتك .ةديلوال ىليقعلا لوق شقر عمس املف طخلا امهلعف ةريملا لهأ نم ينارصن ىلا هيلا
 تاربالا هذه لحرلا ةرذؤم ىلع

 (؟االعفنالننيهرحاورلانا * الجمت ال ائيلت يحاض اب
 اليتم انس عاوصإلا قيسواوأ # المس طش <00

 المرح وتقل نادعسن 1 * ناش تضع اما اك ران

 (مرالتقي قح نادمعلاتلف أنا # كس كو + هاكرف ا هل

 3 الق. اعتباحالا لع يحضأ #* اثقص نأ ماوقالا غل 8 نس

 الهمم ةعيبض ينب عمج باغ ذأ * هواشن عايسلا د 1 اع 1

 لحرلا ىلا ةلمر> رظنو ششقرملا تام الاقف امهلهأ ىلا اعجر قح هنأ رماو ىليقعلا قاطناف لاق

 هلاف_صواناكدقو امهلتقذ العفف هءاقدصب ناب اهرعأو اوينوع داخل تايبآلا ًارقف هيلش لعحو |

 0 0ك ثق ضم نإ فرمعف هريخ نع لأسف ناكدملا نا قيفؤوملا ةنلط قف كر عضوملا 3

 ند هل لاق 3 رمول املق اه ملا ايمعأر ليقاو هيفوه ىذلا راغلا ىلع 01 مل مهاذا يف --_ هش لزب مللو أ

 وهتاذاو تالف و ءار لاق تنأ نم يعا ورد لاق داوم نم قعر قرم هل لاقف كنأش امو تنأ | .

 3 اونأ الو ال لاق كحاص ءارصإ يما ماكت نا عيطتستأ ن قرص هل لاقف ٠ ءامسأ جوذ ي ءار |

 تماح اذاف اذه ىماخ هك > هل لاقذ اه داي اهم ا 1 ال نرخأف هلك لك راع 3 7

 دف كلد تكفا تنال ١ لعك عار ةيصل 000 هب بدصم كناو هفرعءتس اهماف نهللا ُْق هقلأف 0

 هب هن 0 تقلطناف هيف متاحا حرط زعل اط باحو جس بلان ةيراكلا تحار ايو متاذلا يب عا راأ

 7 اهيا متاحا عرقف عنصت تناك كلذكو هنن رس هدا ةوغرلا تك ا امد نيب هت 5

 ظ
 ىرايثالا نيا نم ها نان> رفعح 0 لاقو راحوا 526 5 فيحلا كلذ مس ماو 1 ظ

 "وفعلا 3 تلفانا ت تاملضفملا ىف ىورو (")» الذعتال نا نيهر ليحرلا نا امولت يورو (9)

 هذه ىلع فلالا نوكتو ريجالا وهو هعم ىعري ناك ىذلا هفيسع قّذغلا ىراخنألا نبا لاق

 وهو: سداس | لق ان تاياضفملا يفدازو (4) قالطالل ةيوارلا |
 اًءحو لابجلاب هيلع ىعأ * هنكرتف هشاب عابسلا بهذ ظ
 أ
 يثاالا 0 ركاو عابضلا ر 5 وهو ناعم ذلا ينعالا يكد ا

 ( نبه ب اعلا د 55 )



 (اى؟)

 اهالرم ىلا ايتنسزأف ع هب ىلام تلاقمتاخلا اذه ام ةب :راخلا تلاقفهتف رعذ را تاما ينال

 تلاقف هاعدف كمنغ ىعار كدبع عدادل تلاق ىنتوعد مل اط لاقف اعزفلبقاف نارخ فرش ىف وهو

 لاقف رابح لو لاق ناجح فك قلحي عم هندو لاق متاخلا اذه دحو نأ هس

 ا هكر دقلوا وه 1 أ امو 12 2 كا ا هيردقت ىذلا ناللا ىف ةحرطا

 اباحو ةشرف نكرف هبلط يف ةسعا لا لجأت شقر متاخ تلاق مئاخلا اذه امو اهجوز اهل لاقف قمر

 | توع أ ليقلاقو 1 دنعتاف .امهاهأىلا هالمتحاف امهليل نم هاقرطقح اراسو را سرف ىلع

 دو نانو سرا * يميلس نم تاخد يزب

 لاح 0 00 تنف

 هال ىف طابادق نا نع
 كيعا مهو اه || لهاا 5 ذأو

 9 .دوقو يطرالا ىذب اط تا
02 

1 

 قارتلا ضيب امه املاوح

 شيع سو جاعتال معاون

 2 دوقر نالزعو مارآو

 30 دورا الو حورال ساو :
 0 دوربلاو د_احلا نماع * ادب يثملا ءاطباعم ن>رب

 ااا ل لسا ىلا امو د» ىدبع ناو ىفأ ىلا اف
 )١( ديحو عرف اط ةمعنم 1 ندحلا لأ ترو

 5 . دورب قارب نودللا ىت * بذعتبالات يتشرشاوذو

 ينايش يف انامز اهب توط

+« 

 هنن

2 

 د

- . 

 د وهعلا و ق'اوملا تعطقو * ي ا ودكم نكس

 هن

2# 

 د

 ديصقلاو 0 ناوو

 ديدج لصو مهم ينانع كالو محا اك نانا د
 ل نم لجر يأ (يشملاو فرع يبأ ريغ لاقو ) دارم نجا ىف نفدف 1 دعا تاه م

 ىدارملا نماهوبأ اهج وزف اقامناكو سشقرملا اه ا. طا رسوهناكو لازغلا نرق هل لاق

 ىلعو املع اهلها اخ 0 نا ذا اءاف هناتقال هب 0 نيل لاقف شق رض كلذ ىلع رهظف م

 20| هدلب ىلا اهلمتحاو ءامسان يدارملا ينب و هلبا يف شق سم بزرع يح اهب أوصب رتف ندق ص نم اهاعب

 5 سجوأو يلا يف يدع ثدحام مالغايهل لاق ف اءظع قرعتي امالغ يءر ىلا ىلا“ نق سمع 00 هلق

 ىلإ _نمكرملا عب د رق فاوع تذب ءاهم ا ا يدارملا ىدتها مالغلا لاقف ناك ال ةفيخ هردص يف

 اولاق مط علط املف يدارملا لق ديري موقلا راثا عبتاو لعل قرف رسال رب أف هيح

 كسار يبلطاف كيلع ردي سنا ءامسال اولاقو هسفن نود كسفنف ك.ةل ناو شقرم اذهىداردال

 هؤدربف هن وذا هقحلي ىح كلم باط نع كئيدحم ورليو كرضي الو كيهرب ال هناف يرفساو هيلا

 مسسا

 ىا فوصوملا ءاقباو ةفصلا فد هيف دهأ !| ه>وو ماشه ن و دهاوش ن *.م تيد || اذهو 00

 لب نيقلطم ديللاو عرفلا ت تاساب لصدحلال وهو حد.ءالتببلا نا ليادب 01 وْط كوع دو محاف عرف اط

 حيرصتلان | ل هأ نسب وبحت ل فعل نيفوصوم اماما



 انو

0-5 

55 
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 هديه
 " © نيج اللا

0 

0 

 ا ا حا

 ملا

3 

1 1 
 ١ اي

 7 ن7

 نا

2 
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 (ة1مخ)

 صخت هب داو اهردخ ن 4 ءامم | تل مهاذاح ا و 0 ةرم مهءاحو مد ا يدارملال اول !اقو

 يداي 1 غم ىضمؤموقلا ع نعدهادرو 00 ا ردت هأ وحلا هكرذأ يت>اهبرش راسو هسرف نم“

 كلذ يفلاَقف 18 ا # نق 5 هن اهةحلاف 1

 أ 0 ا ةليوط ةديصق يخو

 هنلاف كن أ: ءاعايسأ ىلا اقرت ةيابص جوجلالا بلقلا كيلا
 هبقاوعوهرامإيوولا كاذك هلت انا اخو م
 هدناحروزاو نيشاولا نم ا يأ: دقءامسأ تدي ورم ءأيحلبأ

 هيئاغو داؤفلا ثيداحا ىدابو * املعتك ناسفنلا مهءامسأ و

 هبلاصودرو فاقفق ينع نعزي * ينناكتاظ نيفتلا امرك ذ ادا

 ناكو ىرسأو الام باصأو مهف يكتف نار.حي بلغت نب ناير نب دلاحلا عقو ( ورمعوبأ لاقو )
 كلذ يف .شقرملا لاقف رك الا نثق رملا هك

 ريض نع اهييداحا نك ارضا ىلا
 اعم اوراس محرلا ين

 ةدهم يرسلا بوئح

 أواو تح يطارد 21

 م-مردا 2 ممليفاف

 هتفرطخمر واش برايف
 فعرض نم ناد ناكو

 رحسلا موحي ءوضك شرح

 0 لا ولط 00 1 و

 ررغلا قوف سناوقلا قبر

 ردصلا نيح لبق مهتردصأو
 ركم وأ فحم يدل ميرك

2 6 

 رفع دق هه>و لحر نمو ا دي لا وهما دلو دب

 ةعيبض نب كلام نب دعس نب نايفس نب ةعسبر ور وبأ رك دام ىلع وهف ( رتسألا 00
 رمعإلا مول 7 عب ناق ) ديلان ةفرط ع عداد رغصالا مع, كالا لاو

 0 ةدنلو اهبل تاكو ردا ةيطا قشع يذلا وهو ارمع ايطوطأو نيتفرلا 0

 0 هؤطي الف بالا هلو ةلل لك نور سرا ناكو سرح هيلعو رصق اهل ناكو نالحت

 لاقف اهدنع تبي ءاملا لهأ نم ليجر ةليا لك يف نالت تنل نكو دا

 اهبحع نك ًالجر:ةيشع لك ذخأت نال تي نإ ششقرل كلهن كا

 سانلا لمح نم ناكو يأمل هلباكرتو ءاملاب ماقأفهلبا قرافيال )١( ةيعرتسشقرص ناكو اممم تيبيف

 شقرم ءافع سانلا ىلا رظتفرضصقلا قوف دعش ردات 5252 ميسحأو اهنا

 درج ريكا يعربو دكلاو مضل ةيعارتو ةباعرتو ففخ دقو 3 ةيعرب لعحرو 6

 هأ لبالا ةباعر هنانآأ ةعانصو هتعانص وأ لالا ةيعر



)184( 
: : . 0 

 || .اذاو كيذخش اذ هام 0 تااقفامالوم كدع تور د هلا نم ناك اذا قىح نالخحت ةنبأ 5 تايف

 . م هيلا يم تاب لجر رانا تلاق عاملا دنع اهايا هزفح ةدش نم طايسلا ناو نا اياك 1

 : ْ 0 ةنئاقا تلاق كلذ لشق 7 مةيشعلاب نو 2 اليم الحر لا ر 5 | أرح لاق ةمطاف تاكو

 ' ال ران ل ف رئأف يم تايىذلا وهو 5 يذلا ل ةاااوعو اهاعرب ناكو هلبا 0 دعق

 كايتسأ نافاك اوسةيطعأو هيلع س اء نأ هن سم و رمح هل يمدقف كانأو 02 0 اذاؤ ةمطاف اه 3 تلاق

 لاقو يبأفهياعدمقاهل تلاقف رجلا هتنأف هي ريخ الف هدروأ رمجلا ىلع دعق ناو هيفريخ الف 00 هب

 . ةيطاف نالت ةنبا تتأفهب 000 مهد لاحارع اع دعش نأ ينأوهت محو هني 0 نذ دف ينءهيندأ

 هباكأ فرصن أوا مدعم ى خف قاعتتتناك م هب تا هب سا تااقو ابحت هبتدادزاف عن 3 ع اههريخ ًّئ

 | لوح بارتلا نورتي 0 ناكو نيكول نالحت تدب كقلعام ديك اوفرصنا راح موقلا لاو

 نالحم.ةنبا الا املع لخدبي الف اموسر#و ىسع ني ايو هءاع نورحنو رذاملا تنب ةمطاف ةبق

 م11 ري + 4 نولوقف ن نودوعيو اهملا لد ن 60 نورع ف ةفاقلا كلملا ثحل كل هاا ناك اذاف

 بوث امطب ىلا هتمز>و اه رهط لعاانقثق ص نالخت ثنب تاخ ةليللا كلت تناك املف نالحت تنب

 تن 0 انرظن اولاقف هيلا 5 اوراظاف ةفاقلاب كلا ثع ا الف اهعم تابف اه ماا ا

 لعفيام ىقىر,ب كلام نب فوعنب تان نب 02 ناكفا ملال دب اني كلدب ثيلق هي نالحت

 هدا دوت كمتكأ الوا ا م .اذهع يب :: دهاع . نكي ملا هل لاقف هيهذم فرعي الو

 قاطناف كلذ ىلع فاحو املع ىف 0 وأ ادبأ كلكأ | الو كا يطرأ هل لاف ريخلا سقس

 عنصل فك هرب>أو فرصناو هف قلك نالحح تدب هيف د اولا ناك ىدلا ناكملا ىلا نيقارللا

 منصوب 9 ىلا هتاخدأو هةلمتحاق نال تنب ا رعشأ ناك تانح نب 1 نأ ريغ نييمأ 6 اناكو

 اهمدش تعقدت دعري وه اذاو هل ركب هال نعش تدَحو امرشام دار ا املق نسق ص هن درعا

 2 2 قاطناو هب تبهذف نالحت 4 ثعدو يديعملا 106 - هللا 1 6 0 قف

 ع اهعطقف هعيص] ىلع ضعف حضتفا دق هنأ ع ع اليلق ل 4 مو 4 || 0 دق هأ ِ املف هيحاص

 ٍْ سكس لاقو عنص مم ءايح أمق اقم ناك يتلا لب الا 4ك هيف نك ىذا لاملا كازو داع ّكأ قلطنا

 كلذ ْق

 امئناد كلصو مادام ادبا الو * امطاف مويلا ىل مرصال ىملساإي الا
 امتاعن نلحي صوخ انسب نهو * ةلاض عرف نع ىركلا ةنا كتمر

 ا.حكحارم نكي مل اي انانملا بذل ع5عو » دراوب نايعملا 600 انتل تءارت

 )0( 8 ةيذ 06 ا 1 ادكيو © افلح 6 لاعلا تاقبد كترا
 امنات ضرالا هب تراد ترادذ اذا * ءركذ نأ لع ابع + «نلك اك

 ةحفلا تارغ ةليدولا (1)



 نئاعظ نم يرث له يبل ريع
 امدعت ةعيدولا وح نم نامحن

 ١ نت

 مطاج ىدحن عز1لاوىرقلا نق

 ةغبصو ارذشو انوقاي نيلح

 هضاس كيري هحو اذي>الا . *

 الاح ةميطق يحتسال يناو

 انثي قرآلاو كدحت تالا قو

 جارل ىسولت قك ناو ل
 امطاف(# )د رفلا وكلاب ىملساايالأ

 ا يملعا مث يماساإ الأ
 ةدلب ءاستلا نأ ول 'مطافأ

 هلاياذ مرعصلا دولا ود اشنام ىف

 هتءطاف ةفلخ باح ىلاو

3# 

 هفكح مذجت ءرلا نأ رت ملأ
 انعآو نكح تدصا مخ ندا

 اتفاقا نديتقاو: اعازس نِحرَح

 كاسعت

 اقدَو ايرافظ اعز>و

 اعارعلا :نععأو راينا
 ا

 (؟)امراخخا نع رخو ارق نكروو

 ب ءامناوف نامل كد مد

 هنن

 نب

 د

 د

 انماط ةنيطت نجح تاراشم
 7-2 راس فاح ل نا كفا
 *  اهارملا مطفي ىدفنو اهب

 امئتالتم ىوتلا فرص نا 0

 امطاف كلاوث نم يدرف كيلا

 ااه ( : )كتنغتبال ي 0 ثنو

 املاظ ةلاعال هيلع (ه) بذغغو

 امدان تنك.نأ“ موالا لو كسفتف

 اعال يغلا ىلع مدعي الوغي نمو

 امشاجملا قيدصلا مول نم محو

 اعان ناك نم مالحالا ىرتعت دقو

 لمر مرذملاو نعطق نءزتحاو نادع نكروو نعطقياامراخملانعزتجاو اوق نكروو !| )١(

 كتمت ال يورو (*) قلطلا يكوكلاب ىورو (*) لابخلا يف قرطلا فارطأ مراخملاو ليطتسما]
 يرامالانءا هأ تبضخل يا دعب يورو (ه) |

 ءز1لا هيليو سماخا ءزجلا من

 نم توص هلوا سداسلا

 اذ راس 1

 وا سل ملف

 ناكل
1 



١ 
١ 

 سس
 ام

١0 
 اوك ْ

 تح
 ده

 8[ يناهنسألا جرفلا ينأ مامالل يناغألا باتكن م سماخلا ءزيللا ةسربف رح

 هرابخأو ىلصوملا م .هاربإ بدأ

 اقم ان ره نبا ا ىث

 مهاربأو نب ق>سا رابخأ

 هسنو ىريشقلا ةمصلا ناش

 ه.سأ و مس نب دواد رابخأ

 هسنو نامحد راخأ

 هيلو نادم ىيعا أراخأ

 هيسأو يبصنلا 1 راخا

 ه.سلو ةيوأرلا داح رابخأ

 هيسلو لدايع راك

 12 م لا

 هت تمن
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 : ع : 6-0-5 ةراتخملا ةثاملا نم >- . ب وص --

 مكح م ا بحالا باقلا يبأ ايو سفنلا واست تلق اذا

 مهأ 1 1 عل 1 تبي 2 0 ولد ءأ رفد 6

 مي لامجايف قا> نسحلا عم * اهمناز نآملاةطوطخماطخلا فوطق

 يرظقل هيورب ند مومو ىمشيعلا هللا ديع طر حاصل هيوري نم ءاورلا نش هلئاق ُْق فات#ع رغشلا

 | امدح نان هف هلو طايسل ءانغلاو ير كسلا لاله نب ةديمعل هيورب نم مهو يئزاملا ةءاحفلا نبا

 ْ قحسا نع وصلا قر ّق ةبايسااب ليش فرةخ رد لاو يلع _سولاب لوا ليش راتحلا وهو

 م دجبسصصبسبس وسب, رجروجوس وبسس سس بم. ل مسوس ل سس جسم ابل

 00 داعش " نيك هةسكدق

 5 ذأ هلا مكج مال 5 امفو ةفاقلا هذه ىلعو نزوا اذه ُِق ةديصو ذا ضعبلو ظ

 01 ا نر دع نال ىف فالح الاك اهلئاق. يف تلتمو ةنالثلا ءارعملا ءالؤه ىلا
 2 تاسالا هذه

 ع

 0-0 قلا مام شيعلا ينو # دهازل ة الكل ا كر

 ممذ ريغ بر 1 2 يتفناعط 2 كارا لود د راتيشولو

 ١ نب بهو ركذو انقلا ورمسل هنأ يدع نب منها 0 ةءاجفلا نب يرطقل ر فلأن درتملا و 5

 نب دلاخ ركذو يركشيلا لاله نب ةدبم كا 1 رك ذو ىميمتلا مهد نب سبط ةلاوورح

 سأوبرو قححس | نع يطسولا يرجي يف ةباي لاب ليش يناث دييعمل ع امام اما افلا ورجل هنأ تاو

 ه2 0 كح ربخو مهباسأ و ةارسشلا 5 وه اا

 نم ”يشو بالود ةعقو ىهو نارعشلا ناذه اهف ليق ىتلا هلا 2

 '00 د داوهألا نيبو اهن زاوهألا ل م هب 7 كلو ةعقو يف البق نأ ءشلا ناذه

 نمهللا م6 ةقدح زر نإ 0 0 نا و ةقرازألا نيب ب ردح ام تناكو خسار : ةعبرأ

 0 هذه ربخم ( ينريخأ ) ريبزلا نا مايأ ىف كلذو بلطملا ديع نب لفون ن ثررحلا

 ء يزارلا د جا ١ هللا عاج يرخأد ىئاذلا ني ةيش نب رمي نع ىرهوجلا زيزعلا دنغ



 0 ثدح ذافكلا لتقاف ناعالا نحل رفكلا ند تدحزدو تع كنت وعدو كتحن عدف هيف ْ

 ةرسمعلال 531 كلذل عابراف دال هلارع اع و هع وش تك غنا هنحأ اضدف جارخا ى ف ةبأم 1

 0 ُق مم ريس ع 4 هن اورفط لا روض ُُق م ريس نإ 2 دل مط لاَقؤ ير ' 5 مهمريسو

 ينا لاقو سان || ىلع نفأ ة هر ملا ردح ند دش 8 اق ةعب مشو مولع 2 اسد فاحش ا ا

 1 َىَح ًاديدش الاتو اولتةاف قرزالا نب عفان مهلا 7-2 تالودب اوراض أمل كم نوقايلا

 نبا ةكرعملا يف لتقف دهلاو فاوردلاب اهراهتو لتقلاو حارا ت2 ليلا ترقعو حامرلا

 مة

 نانشار> نبدلاخ نع بر نبريعز نإ دمحأ نع ىلع نب نسلا ينربخاو ينئادملا نع زارخلا

 اطامعاو زاوهالا ق قوس ماقأ مملاقم ل ف مههاذمو جراوخلا آر 1 تقرا ا قرز الإ نب عفان

 تككشو كناعا كعل َت رفك دق تدك نأ هنا نا هلت تلاقف كلذ ُُق اك هه ناكدقو سا || ضرتعال

 0 هع

 0 مهاب ل تر ءال“ وهن 3 0 لمحو كد ءاسنلاو لاحرلا لق ف ةقرس طيور

 00 ا هم 2 اولخدبو | 22 1 هم ع نأ ىلا دب اره ل لغو 3 "ىو اذاو

 نائل الإ“: وقلا قو اس ردا هل اولاقو مهمأ هيا لا رك نس تحال ىلا 007

 هلل ادع ا حالسلا 5 ادر فال[ ةرمدنع هبلا 6 كا ل تا مو 20 ؟ودع داه> يف 7

 ةعسر ن١ را 0 نإ - 0 راتحاف رع مولع ل و نأ هلأسو لفوت نب تر ا نب

 مهن 26-55 الإ محار ف 5 تت رفط نأ موق 5 ىناو ة هضؤو 1 بهذ راتمالا تح رذاف

 ىدمهو راسا ره عج رد  عجرباق ةامحلا ا نمو 1 8 داهحلا هنأش نم 06-5 نم مهحامرو

5-6 

 0 عفان لتقو نايس و 06 20 رخال يدا يق كلذو ةرصنلا لهأ ىلع وهو سدنع

 5 هسانر ل او 0 ا مهم لق يف > اوراصت نيش 1 تما سانلا بدق اًضأ ذكر

 ىو مث ناب اعقاو ة ا نك كد لح 0 لدحر 2 دس دعمو ة ةارشلاو نترك

 ناكو يئادغلا ور عيب رلا سانلا ىلع فاذتساف 4سفنب دو ا سبيع نءاب قو سودس

 قرزالا نب عفان 0 و ةروس نإ نمحرلا 00 لباكي تييصأ هدب ل مدح الا هل لاش

 نماعي# جراوخلاو نيملسملا اسر ناكف عوبرب نب طياس قو كا روذاملا نب ريشب نب هللا ديع

 تاصتاق يظل طرياس ينب نم ةارمجلا لع كرو ا نبةءادغ ينب ند ناماس 1 6-2 5 يب

 هللاَش ةلهاب نم لحر قرزالا 7-3 لق يعداو هريخ يف ينيادملا لاق امو نيرشع 2 برحلا

 قاايفناو ناد داك لحرب ان ذاق درو نودر لع ةنلف 1 تت 51 كالذ دعب ثدحنو ةماللس

 كلا سد ند لقتنا انأو ىنبلط ! لعحو هنع تافاعُق ةزرادملا ىلع ضرع هب اذاف مع ىف ل

 تسمم سو بسس بروس سس همم سس سس سسوس سسوس جمس سس .٠ سسوس سس سب يي ب نسي يي سا اوم أ ك0 باس حس بيسو نانو ببسس» .٠ ١ وست هلا تدار 3 زك ملف ةزرا- ا ىلا يناءدف تعجر م يلحر كل ترو 23 ينانرازي سدلو سس

 ناح ف 0 دق هناا يه اذاف هتءاسو ه 517 تدحناف تازنو هتعرمصف 0 دم

 ر ع نبا عيبر ىلا شيلا ىو ا ناو م لق املف أولاق هب راثت تدر تو أعفاث 723/

 ةلاممال لوتقم ينأ ةباحص ال لاق 0 تاذ 2 مث امو ننرشعو انس ةارعشأا لتاشإ لزب ل

 1 2220 7 دج رو ومسح



 يتلشتساف ءامسلا نم ا لباكب تاو دع 6 ةحرالا ل 0 يفا لاق كلذ فكو اولاق

 0 و هالشتسا لاشويلا ةذحأ تاعتما (ناق ) دك وب لتقف داعم لدالا ىلا لتاق دغلا ناكاملف

 احا 2 نييو نك ذا بطعلا اوفاخ يت> ةيارلا ةرصبلا لها عفادت عيبرلا لتق املف لاق |

 اونعاطت هلثم اولتتقيل اديدش الات نيو هلثو دتموب نانا لحطدفوي 00 باب نب جاححلا ىلع
 لجرلا ناك حو ةوق مهم طول ا ىعادسلاو ف ويسلإب اوبراضآ مث تفصقت يتح حامرلاب

 10 نمو راجحلاب نومارتي اوناك ىتحو ءابعالا ن 01 ع دانا لحرا بري بق
 1 ا 1 لاش عدا نم عنتما باب نب جاححلا ا اعوبأو ةنارلا موقلا عفادت املف |

 5 لاقف لتق الا د0 اه نخ ام ةعؤشم هازل ان اقف ةيركم ايف اهذخيا ع نة رلادع

 كلحأ رضح ناف كحيو ءاوللا ذخ لنقلا فوذيأتف كنا 5000 * اهرمأ لع برعلا 0

 اوراصو فوفصلا تضقتنا ىت> اولتتقاف مهضهانو ءاوللا ا 0 م 1 فام دك

 تح لمحو هينيع ضمغي اجلا لعحو نشاوملاو 2 0 ىوقأ جراو او 0

 حف و امد رطقي هفيسو هسأر عفرب مث لتق دق هنا نظي ىتح لتقيو مهف نعطيو ةارشلا يف بيغب
 ثرحلا نب نارمعو باب نب جاجحلا ىتتلا مث ةي 0 ىف موق لك لئاقي سيدارك سانلا ىريف هينبع
 ا ورا 2 : ل امهسب ىانلا 7- حو هم 2 لق أامهعو نحأتو 1 نر اناتحاف يمارلا

 0-0 1 تلاقف جراو ا الا فرط ْط دل مىمأ ينادغلا ردن نب ةنراح اواوومهتماعبر هدقو ةرصبلا ل هأ
 نار انما يقر هليتقو باب نب جاححلا لتاق نارمع م 1 ىهو ةاردقلا ن . ةأرما

 00 ا كا نار ناكر « ءريطو .(اررخ هدأ نأ
 ردغ ةداحام يدبب ةداهش * هقزريا انالعاو ارسس هوعدي

 رك ذلا ةماغرضلاك نارمعدشو * ةمحا٠ رح نع هتباح يلو

 هللا حتف اذاف 0 0 ميهف ىدان ةيارلا هيلا اوماسو ةسايرلا ردب نب ةيرا اودقع اهلف لاق

 فرط مهم ا سلو اوقتلاف سانلا بدنف ةضلرف ها يلاومللو نيتضي رف ةدايز برعالف مولع

 ةماعلا نم ليقأ ذا كلذك ,هانبف ىلتةلا ىلع الا للا اطت امون 0 تاحارجلا مف تششف دقو

 مهئاحصا عم نوحيرم مهو اوعمتجاف نوعبر | مهنا للقملاو ناتنام مهنا رثكملا لوي ةارشثلا نم عمج

 لاقو مزهناف هتيارب صكن ردب, نب ةثراح مهار اماف نيملسملا ىلع اوله ةدحاو ةبكك اوعمتحاو

 اويعذاف مكش ثيحو * اوودو ا
 بارعالا ةضإ رف ناتيصخلاو #* 8 عل حمم اا ربإ لاقو

 ريثك قاخ مهنه قرغف ليجد يف ا اوقلاف جراوخلا مهتعرتو نيمزونم ها لع نانا عباتنو

 ةارشلاو م ةعطق تقل وناسش ن 2 يب ا ةلاظنح ن' لفغد قرع ل ناكو مميش تقلص ف

 تح ةارشثلا اولتاقو مهونواعف مت ين: نم لي مهلع تفطمف مهللع اوك اف سافلا دنع لح

 ةارمثلاو ىريت رب هعم نمو 1 2 لل ةَقب تريعو ميباحأ ىلا | وفرصناو مه 0

 ديما نه دح وهو باهملا ا رفص يبأ نبةصييق ذكموي دزالا ىلع ناكو مايأ ثالث اوماقأف زاوهالاب



 (ه)

 ةقاززالا عاش لاقف ريثك ددعت دزالا نم ذكموب ىو لإ

5 

 5 1 : 5 2 | 1 7 فيدل

 500 وني, ميا - 0 000 34 1 9007 1 ل 570 2

 7 : + ا ا كخ 0 رن ىف عد 1 اند 3 4 0 1 لف , ايل

 0و 1

 و1 000 7 22 0

+ 

00000 7 1 

 هج -_ ردو هي ردو د ا ا لا +

 111110100111011 دة دور نق ني نيكي دل ايد

 هدا 1 طش ةيح خول

 رظني ءاح ند 3

 مهم را نعاش لاق -

 امف ةءاحفلا 6 يك رطق لاق

 دمحأ هب ينثدح ايف هيبأأ ن نع. نير نب بعولاك ذل ورك ايلات شادخ نب دلاخ لاقو كلذ

 اهاخل ةيفاط دزالا خويش *# ليجد نم

 قرزالا 0 نوملاظلاو * ةحثداوملاو ردبنباتمش

 قرطإ اراه هححي م عقاو ةلاتحم ال م توملاو

 3 هيصل نم نوما بتر د هباصأ نينمّؤملا 1 نكاف

 د_هازل ةاملا يف ينا كرمعل

 ابلثم 1 ملضيبلا تارفخلا نم

 اههحو مطلا موب ينأ كره_ل

 ترصبأ بالود موب ين دهشوأو

 لئاو ن رك ءاملع تفطةادغ

 مهدالب م نويزاح1+ا لامو

 دقلا د.عل ناكو

 امعقم رثكأ ناك اموي 0

 ىف ىلع اع اعرك ادخ ةبرا و

 انطوم كي ملو بالودب تيضأ

 انايحو كاذ موب 0 ولف

 اهدح نو

 ةارسشلاز اك لاق طقرالادالخ انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يل ل رصن نب بيبح ( ينثدح )

 سدقلا ديعل ناكو

 ل

+ 

 د

 د

 د

 د

 نب

 ان

 ةن

 نإ

 د

 ةنذ

 نهم اهنالحأو 2 اهدح لو

 لئاق ىمشعلا هللا دنع نب اص نإ هربخ 2 ينئادملا لاقو دريملا 0

 ن سة نع زيرخ قب اهو نع ه1 نع ةمئيخ يلأ نب دمجأ نع ءاشولا د

 ميكح مأ قلا ملام شيعلا ىفو

 مقسا الو ثب يذل ءافش

 )١( ملاح ريغ ىهدلا تابئان ىلع
 6 : ريغب را

 3 ظئاف نم 0 حي

 مي ردو 2 3 هل

 م - لك زايكلا نكد حن
 معو 2ك 06 تانج

 موضعل جيم الق ن وكيت نام لع كاد ريغو نيدلا سه نع ممل قولا ءاستيو نوفقاوتي كوم ماو

 نأ ان ةدخ لاقف ب رخا يف اهو ئكجتلا هنأ رخ وبأو يركشيلا لاله نب ةديبع اموب فتقاوت 0

 دق لاق كلذ لثم يل تنمضت نا من لاق اهنع با وحلا يف ينقدصتقأ ءايشأ ن رع كلئاس ىلا ةبارخ

 ميك وحن ليلا رودص انيعو ىورو ( 8 ) ممذ يورو ) ؟) مثل دع ىورو (( 1!

 لماكلا ىف ام يناثلا زدص فذجح م فوذحم تببلا اذه زحيو ( 5 )

 ماو بس
 موعن دالخلا يف اناظو موعت *ىغولاةمو-يفدزالا>ويشتلظو



 لبسلا ا حا ربعا ىأ لاق لق لاق ينأر لع يباع كنعاعدو يلاؤس عمساف تي دق لاق

 5 يذلا 0 هال 4 2 0 8 اع لاق قدزرفلا را أ نجلا ا

 جرفلاو مارملا لاملاو مارحلا مدلا نوحيبي لاق مكتنأ يف لوقتام لاق كلادب امع لس لاق 0
 فكفلاق هقح ريغ ىف هنوقفايو هل> ريغ نم هنوحم لاق لاملا يف مهلمف فيكف كحيو لاق ما 1

 عسب . ءالؤه 1 انأ اي كليو لاق 000 فكل وديع ف هلام هب وعاظن لاق 00 مهلعف 1

 ذأ امأ لاق ل نأ كيش ىلع تبجوأ كف لاق |ذد ه نع لكم لأ اتا كليو لاق ليلا رج 0 :

 .فأ قارا يأف ةبا رذح وبأ لاق س ا ندا لهما و ركسأو ىوقأل جلا ر مح ناف ته

 - وذا 0 3 لاق 0 نس د ل 0 كالو لاق 0 1 ,أ كاوزمأ كيرلا لاوأ

 ادور توم رضحب راحتلا ُض #23 ا دايغاا عم دارطلا يوطو

 لك اوماوت قد قدزرفلاو 0-1 عاف اوبذاحم دق سى انلا ناكولاق اهرعشأ وهف لاق ريرح لاق

 ما ّة ارسشتلاب م لع اههءانسةيلع نوهمأ اممم 2 ن“ ه ىلع م <لدأ كلوا أسس م كك 0

 ا 5 يناغضتءيف نيشراهتلا نيناكلا نيذه نيب ل نات مد الا كلذ يف هل نيمكحم باهملا ىلا

 ْ 6 با 1 7 هباحأف كلذ نع لالله ٠ 0 كم 6 0 2 0 0 املق مققاوت اذا

 عمتناك جراو كا 0 ةآسعا نأ تندد لاق دوره نب نومهم ىن اح لاق ةظحح رفعج نبدمحأ 1

 | | ام يبدي ىشخأو اهجنو يلجأو ناثل عجشأ نم تناكو مك الل سلا يور
 0 ريع لعلم تناكاهنا اهدهش نم ينريخاف كلذ ىلا بي ملو مهتدرفا م :مةعامج اهطخو

 قع لمح ىفالأ * هلغو ةئهد تالد 0 # 2 تعكس كف 3 لأ

 ٠ م ال و حال اياقم اهدعن ال ابل تارااق تايمالاو ءانآلا امودغي مهو لاق

 اذالالعبةديعاك لاق يدعنو منيطا نعي رمعلا كوك لاف: نسا[ رف نت ميا نب 0 لاق |

 مكيلعأ رقأ# 4 تع ااخأ يل وقيف ر كسعلا نمنايتف هيلا | جرخيفم ضب, ىلا جر خيل مهادان سانلا فاكت

 ةقسفاي مهل لوقبق اندشنافكتف رم لثم هانق ع دقف نآرقلا ان هل نراوفف رعشلا 50 نارآلا
 5 1 نوفرتعي م ” اًولع ف وح مهد شلل بو ,هدشنت لازب الم نار ةلا ىلع رعشلان وراتخ م 1ك لع دف هللاو |

 7 ةلعااو طايس 0 غم

 ةياورءانغلايف امدةمناكو ةعا : د كيوم 5-5 نواب ين كيو بهونإ هلل ام .عدمسأ| وهي اعساغ بقل طايس

 ارش واهو ادخ اذن :عءو ىلد وم لام هأ رباو عماج نبأ 5ك -اوهو بارضاايفًادودعمبرضلا يفامدةموةعن هصوأ

 ءارعشن| ضءبلوقرهيفو عماح نب الكل طا تاكو تاكل || ساونا 0 ءوههذخ أو مدقلا 1 ءاااهؤار ظز

 ىءاوسوقدازو طابس نم د يناحشالا ماا || كم انه

 يسأعأ هنم ريطإ ءاع لالا عد طايساي يناغ

 ل1 طلو طال ع واق تيس اذآ ىلاااه



 يضلا نإبأ نب دمم لوقي هيفو ساور ينب نم وهو راقنم نب سابع وه هانع يذلا ىساورلاو |
 لجو لع هنا كف جس انلع تحلو اذ ْ

 لسولا يف نعرتالو ع ندم لسا
 ليلا نم ةيحام ك2 ره تح نأ نمو

 خيام اريثك ناك:هنال بقالا اذه طابس بقل ق>حسا نب دام لإ

 ايلا راثآ ءصلا ليبق قف # هبق ةايللا فدا نص نك

 سابع نب هللا دبع هب 00 5- نع فنلاخم نب نوره ىنثدح لاق فاخ نب دمج( ينريخاو )| 2

 دامت نع ةساوسو نما اذه نو و ا ة-اوسو نع يبرلا عييبرلا نب لضفلا نب ٍْ
 نلف تبأ اب ءانغلا اذه نا قحسا هنبادل لاقف طايسل ' وصاموي ند  مهاربا يف 55 الاقفما ن أ

 |:يكح شربالا نب ءالسل فرش وهو اموييديلا كاتم كت طا ا 1
 لجلب ب هءاجقمهضعبب وأ ممعاقشبالا ديربهنا مهعيمج نظو رضح ن + لك عانرات لاخوباقعو طاش |!

 كدضا ىدب أو منو رمتع ءاا لءديف صارزلالا 0 اع عقوب ىذلا ناكو دلال تاي يحلا ١

 طايسس سم لاقديبأن ءقحسا نب م وبا :؛دح لاقفماذ نيد ( ينربخأ (

 ةناعروأ هيلاسثوف ثر قيقر بوت هياعو سءشلايف سلاح وهو دراب موي يديد ا 5 ىلع

 م نب ردش قف كتاوص تهد تأ يب لاقو

 لوب كِياَع ناساف * قحبمو كاوه يئنيهر ىداؤف ا

 عام لحر هل لاق اديك ورا اد م ه هعضوم يلا عحرو هصيق قدنف هاي ءانعف أ

 توصلا. يذ نسا ىئنملا نم نسما رعشلا نا ىتتأنباي هل لاقف كصرق قش نم كاع كا

 الف نعو لحب نيا لاق تدل ند كر : نوع ماج نم رورقملل هدأ ب 0
 كولا نوم نيذلا ىلاعتو كراس لاق نيذلا ن هاانأ لب لاقف ندتوم اونإك امو مراجم ت تحير

 طظفلو اذهنماسرؤ رك ذف ةيذادرخ نب زيزعلا دبع نب لعربلا ا ينربخأ دقو 1 نود

 ردع ايدج لاق ميلا يبأ نإ فور ءملا يعيش ةبأار نيل و نب ليهم( قرا من هيَحَو بونأيبأ

 تدنح نب رعش يف كذحاب ىناغ هيف نمو ربقلا قى هللاقف يندملا 00 5 سم |طابس ا ةيش نب

 قف كتنلقو ليم كممدو * يب اذا كي نا ل 0
 قفشم باقلاو تا 1و نوكن * ةرحهو برق دعب دعب ةفاخم

 قرحيو ىلصي بحلا راب بلقو * اهتعفو> نمضفر ' ةحيمىلو

 قاعم اهم هوجحرب اذ ىلقو * 1 دا نيب اعيلخ لظأ 0

 | ال لحجر هل لاقف هيلع ىثغو هنم جرذ قد هقشف هصرق ىلع هدم برض هافوتسا املف هايا هانخل . إ

 ينادح لاق ليعمسأ (ينريخا ) مدقت املثم ريخلا ىقاب رك ذ 2 ءانغلا كنع ىنغا ام ةناحر ابا اب قافا

 لوقتو ىنغأ يهو هب رق اهرهظ ىلع اموب ةناحير يني ةيراح ترص. لاق ةمش نب رم

 لد دوا يلا الو يلا # 'ةبامص نو تكي لل ذا ا

 هت سه

1 

3 



 امعفدف كنع اهامحا انألاقفىروط ا 75 رقلاوىفرظتنت يتالوم رق يفد.ساب لاقف | املا ماقف

 قشنو كينغا ناىت> ل ةيراخلا هل تلاقف اهةشذ ةبرقلاب يعرف برطف توصلا هتنغو | امش هللا

 ةديدح ةب رق اهب اط ىرتشاو هتفحام عابق هعم كاف قولا ىلا ىتم ىللاعت كاعال اط لاف يتب رق

 لاقفنيدتهم اوناك امو مرا ت 2 لحونع هللا لاق 5 هللاو تنا ةناحمر ابأ اي لحر هل لاقف

 مساقلا 3 نيسكلا ) يزخأ ( هنس- أنوع لوقلا نوعمتس نيذلا لحو نع هللا لاق مك انا لب

 موب يف ًاسلاح ناك يندملا هناحير بأ نأ ىغلب د وللا قدا لاق لاق ءانيعلا بأ ىثدع لاق يكوكلا
 ىديساي هل لاقو هماحلاب 2 هيلا بلوف يف نءمللأ طامس هن 1 قيكر قاخ 2 هلعو درا ديدش

 لاقو هاننف بدن> نب توص ىنغغ هيف نموربقلا ق“

 لو*#كيلع ينافحاو بود * قحمموكاوهيف نيهر يداوف

 ]| امبحعمتم فقاو طايسو هلوح ساتلا :حاو هيلع يدغو ايراع ىتإو هنم جرخ ى> هصي 5 قثف

 كيلع هللاب يننغ لاق دير ءيش يأ مؤثنمأي كلام هل لاقو طايس همحرؤ هيلا ماقو قافأ مث لعف

 ليلق 0 نا عادولا نأ * ل كلم هاج ةياعأ عدو

 ليعف هئتم د حيرلاف « هئالتعا تابت بيضقلا لدم

 لك مهي كلالد نسح #* هناف لالدلا 0 اش :ناك نا

 ةناحرا أ سانلا لمحو 11 يذمو اعيرص عقوو فا و 3 جرذ 2 ههجو مطاف ا هانغف

 نسحلا ءانغلا ناف يتوعد لاقف هريغ كل سالو كصق تقرذ كخنو هل لق قافأ املف 520-

 صيمش طايس هل هوو لاق مايا ةعيس و اذا يدهملا مامح نم رورقحلل اي براملا يناملا ن

 ينئدح لاق يندملا و 3 ن؟دح لاق د ىلع نب ى كي ةمامعو ليوارسو ةحو

 دانس ا يبأ داحس طايس ناك لاق قحسا ن 2 مح قحسا نب دانحو يعاردعا هللا دع نإ د

 3 ىلعز زءأيأ هل لاَقف هنأ دوعإ عماج نب أو ىنأ هءاحف ةلع لك رصعلا كلذ فق ناك. نهو ع نا

 1 ديسلاو ذاتسالا معن اناق مكل تنك فك لاق انه كتيدفل ىدتفي امت تناكولو بهوا انآ كاد

 31 اأأي كالذ لعفا يبا هل 0 اهولحعتتت الو اهوريغتال نأ بحاق اناوص نإ نياتس 0 تدنغ دق لاق

 هيف ىلع كلذف فرعءيف هنع رصقاف لضف كئانغ يف 20 نأ ته رك كلذ يأ نكلو بهو

 تءفعتسا دقل كلل ينع 0 هد كلا يابحتا يسن هئسحاف صن هيف نك نآوأ

 هل لاقي ماز هل ناكو اءعازخ طايس ناك قحسا ىل لاق مث هربخ يف يمازألا لاق 6

 مدحأ طايس ءانغ سانلا ن قا ]ولك ةعرأ تي يبأ ؛ 00 باقع هل لاش براضو لاح

 لاق بءصم نع وب 2 انندح لاق ىح ( نرحل ) يداطا ىسؤم م انآ لو يف هوم ناكو لاق

 اعيش ينانغ يف دزنال ما لاقف ةحاح كلأ هل لاقف توملا هب لزت دقو طايس ىلع عماج نبا :لخد

 الج لاق ديم نب دمع ( نرخ ) وص راتع ةساع وه اعاف نسا 2 هعد هنم صقس الو

 تامو مهدنع ماقأف هوعد طابسا اناوخا نأ ديدح نب رضنلا 0-0 ديد> نب دمحم ىنثدح لاق دامح

 ١ كك 1111
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 اوال ما اواو همأىلا اًؤاغ مهزنمىفايمءودجوف رب 0 3
 هب رق من سأ و 0 كا

 انيلع هقرعذتوا ناطاسال ايض رعتالن أهل هاند تدشلاه يكتسي اهو 0 تاق : ١

 0 ىلا ةتايخ انعم تءاقع لاق هاقن و وا تام اركعر مقدصدقو لمفال تنك امتلاقف هلءفن ملام |[ ١

 0 00 ف 0 ا ا ةافويفاه عل ةصقلا هدهد 3 دقو نصت 0 0 ش

 | دع ا رك 1 يوطا ىب ا فاض * 0 ا ع نب 0 | تانغ غلا ىلا نب 3 ا : 3

 اك 0 أ لاَقف ءابزلا ةمثرق كس ةيراج نم تلق ا ل ىل لانو اديع هني 6

 |( ةيش و ءادوسلا 4س رو ءابز لا ةيش رق 0 ةيشرإ عسل نوك تان راوج ثالث يال ناك 0 ١

 ام رين 0 تنكو لاق تووصلا اذه اهم تذحأ ىلا يد د نوسحأ ءايزاا تناكو ءاضيبا 0

 ةءاكملا 0 طق طا. 7 سم مف تنأر اقم يا تدقشو مع تدعو نايم 0 تتعوس دق لو 0

 ها نيسحلا نب يسع ةباور ن“ 0

 (توصلا اذه سن ) 7
 ا 0

0 ٠ 

  2 1 3 3علا ٠ قىوجح هكا نا كو ظ نإ 2 العام 25

  : 6 9ا

 قحسا نع اهارح ف ىطس ولا لش يان طايسأ املا 0

 ) ةراتدلا 4.املا ند سس وص )

 رادعا:لك ةف تردصاو ىد 2 ف دو تلاط تقل ورم ل

 0 ديو مه نك +اعأ مم دع هاش تح دقو 0 قى

 باطرلادهل ليقو روش نجل ةعزصلا لياق ٌقدَم تاطرلاو باط رال ءانغلاو رعشلا اذه لئاق م م

 ىطسول ا 6 راتخلملا هزلطو ةئيدملاب با رلا 2 9-2

 ) ةراتعلا لل حصل قمح )

 عودص هب يقف ا # عييمجا نسل عدصت

 عومد اهاط ةل_ضم # يعن وفحو مهر ف

 (( فيفخ نم راتدملا هيلو يفوكلا ديزي نب نكدل ءانغلاو هانفىعالو رعشلا اذه لئاق انل مسي ل

 احش در يف توصلا اذه ركذو قثاولل ةراتخملا ناحلالا يف قدحسا ركذ اذكه يلعسولاب ليقثلا

 نمانخل هيف اا رك يطسولا يرحم يف رولا قالطاب لوالا ليثلا يف هدن>و نيكد ىلا هبنف

 ؤ
 مقا دلو

 عجزت 1 دود
 6 4 الع خب

 ا ا ا اا 7 0

 9 1 *: 3 4 : , 3 ٌ : 3 7 ١

 رو يداك ورا يايا قدما ميل عيون عج ل 0 ا ل و 00

 150000 سد 21 ناع 22 2



 | ضيرفلا 1 دعم يل بسس 0 مت زف رصنب :لا يرحم يف ردن :لاب لوالا ليقثلا نم طسوالا ردقلا

 اهونار ا ناب هفو

 عسيطتسا سلام فاك # | ريصكنءمسناباقلاف

 عيطم عماس مكل وهو * ماوه يف مالنا صاع

 مد ةراتخملاةباملا نم بسسس وص

 نايا فلم ناردق م« ىذلا لمجرا اهبأ

 نامزلاكءّتمي نسافن #* امزلا ىلع نيتمنال

 هللا دبع اماف رمصنبلاب لوأ ليقن راتخملا هنو ينفملا هيبنل ءانغلاو يضورحلا نوره نب هللا دبعل رعشلا
 نوره نب هللا مع وهو هسشن يف هلاح نم 0 الا ريخ هل ىلا عقو هنأ رعأ اف نوره نأ

 :امد ةم ناكف دحا نا ليلخلا ن :,ع ضورعلا ذو ةرصبلا ل 0 0 عديمسلا نبا

 لقموهو مهف هرعش ربك اذ 50 ناكو مهدالوأ ب ا ىلعنب ناماس ل ىلا عطشاو هب هق

 نيزر هِف 0 انو هنع كلذ ذخأ ٍّ ةزدجش ف هع ضورعلا نم لزوأ كر ناكو ادح

 اف نوره نء هللا دبع اما 0 اذه نم هرعش 0 1 لك ةمح علادبب هب هش ينأذ ىضورع ءاا

 هدا داق غل“ ا م ىلا عقو الو أريد هل تفرع

 --. راجح أو هيد رك دج

 | رعاشم سمأ كو يفناك هناوةفوكلا ن : 1ع ناو ةيياص مك يفب نم لجحر هنا ةبذادر> نبا مكر

 مو املع لوذدلل 5 هلعحو | ا نم ءانغلا م دادغس ةئيق يوهف الطاصأا رعش لوشو يفأإ ا

 هذه ىف هلاق امش نينسحلا يف دعو هؤانغ نودو رهْمشاو نسحاف عنصو هؤانغ داح يت هةر مل

 ' هلوق هيفا غو ةبراخلا
 ه» ر

 هابراي كاذ وكمأ كيلاف ه 0 توفجحاميفا براي

 هالوملات سب ومالغلا عل # اهديعل قرئام ءوس ةالو»

 هايح ديرأاف ىلع اررض »+ | ذكه يتامح تاك نا براي

 ا 00 نراخ ىل لاق لاق ةيد نب رم اي دح لاق نوي نب لمس ( ىريخأ) يدبلا |

 (١)ماظملا كبنتح اح افناو * امراصو ىكذلا باقلا عمج ىف

 كاملا دحا ورغم رعاشلا قارب نب رمل تلا اذهو 93



 0 1 0 م

 ظ م كرس ناكو ثايح 0 4 م 8 ْط لاش نا و> ا هل ناكو يعولا هن هيينل اذه لاقف وهن ل هتلأسفم

 تود لاق مهار 1 نأ قا تف كح 4+ اقراخم توهس و ديز 9 لاق ناحيرلا برد يف ميا

0 

 اموصهتينغ دق تنكو لاقانرب> بهذ مالغلا اذه شاع نا ادن رك ذ دقو لوقي نوعيه نب مهاربأ |
 وهو هنع هند ١

 ريل ارا الى ماف نآلا نم *  يل لاقف قار فلا يباق ىلا توك
 رج نم رد وها نمتلك طف 1 دادللا يمل 0 هدص اذا

 ع ىبأ ن ينئدح لاق ةيورهم نب مساقلا نب دم انئدح لاق ىلع نب ندحلا ( نرخ

 هللا دع دلع هيسو |نأ اموي انحيطصا لاق لضفملا نب ىلع ينثدح لاق كلام نب هللا دبع نب دمت

 0 هس انائغف ناسغ يبأ نا

 نايباا هقطنم ناز دق * يذلا لحرلا اه

 تسن نأ هللا دنع 0 فارصنالا ادرأ 3 * انموي ةيَشب ةياع 0 ناك و هن ع 02

 ل1 نع نك ربل لاككال حاصي نأ يهمشن 7 يأ هيدنل لاقو هانحاف دغ نم حبطصل و هدنع

 هحلصاو لا ع هيام اءاف لمفأ لان نيج هن نم هلك أ اهنا ل لممو ناك هديك ىنمعظتف

 هللا دنع ثعإو كالذ نم انعْزرُخ تيم وه اذاف 0 مانيل ىتاتسا 06 يفوتسأ املف يح |[

 مهندلو ةس هبرأ عئار وه م 7 ا تلاق مث تح سا 1 ملف راك اهرب> أف تءاجنف مآل
 هنأش حلصاو 01 دع را لسغو كلذ يلا انكسف مولبق ن هيأة ةتيمو اع. مليم هده تك

 كانه نذدف مهرباقم ىلا هب انيضمو هيلع يلدو

 م4 ةراتخملا ةثاملا نم بسسس وص اج.

 0 ليست مث نيسنيعلا يف قرقرت * يتربعو ىدعسل عبر ىلع تفقو
 لوبذ حايرلا فانصال هيلع # هموسر تفست دق اعبر لئاسأ

 قحسا نع رصنبلا ىرجيف ةبابسلاب فيفخ جره مسا ءانفلاو رعشلا اذه لئاق ان مسي م

 6 ماس راشتا م ش

 وهو عطق.ا دقو توصلا نسح هحولا ندنح ناكو هللا دبع نأ ىنكيو يفوكلا مالس نب ملم وه

 ناكو داحاف عنصو هتياور 1-2 عربف هككانو هملعف ةقشعتو هيلا لاش ىلصوملا م ىاربا يلا 0

 هْسأو 0 م قفتيفدي .شرلا مدخن اك 'ى سقاشأ هل 3 هيلع نعطلو ه وحجم قحسدا

 اءلف سانلا 00 هناكو طقاسلاك مهلا ةفاضالاب ن 0 يداولا م ك>و ءاروعلا نب حيلفو قحسا

 نع ىح نب لعن ىح (انربخأ ) هنع ناطلسلا اهضرقف لاملا نم ةرفاو ةميظع ةلمح فل تام

 در نواح نم ءانغ رحأ « هس لخ درب ىلع مالس نب ماس مياس يف لاق قحسا نأ هيبأ

 ها نع ىلع نب يحي انربخاو قحسأ غن نع ةيش نب رمع انثدح لاق سنوي نب ليه.سا ( انريخاو )

 لع قرا عماح نب يف لوقت ام ةن :كل هنف تناكو صازلا اهوصربل لاق دشرلا نأ قحتسأ لآ



 0 اا لا فيلا ا ياا اال

 ا 0 ديزيف لاق وشو ناحيرو ةبك اف هيف ناتس لاق مهأرب اف لاق لسع نم ديرب ١

 أ لاق مالسنبأ ميلسف لاق هباض> نيام دي 0 لاق زر نب نيس لاق ضيباا م ديرب

 .اموصربو اموي ناد يعوق حسا ن ء ةيشنن رمع نع هريخ يف سنوي نب ل.ع.سالاق هبات فظنا ام

 هب حاص مث هي هيف نمىانلاام ودرب جرذاف ةحبص ص وه يف مياس رضقف دشرلا يدب, نيب هيلع سمزي

 امو لاق ىتاتسا يتح ديش رااكحضف اذه نم دشأ ة ةببص اذه نم 00 ةهص هللا دنع انأ اب هل لاو

 نع ق>سانب دامح انمدح لاقديزم نب دهم( 8-5 ( 1 فالد نم 91 0 0 3

 يئاث ناف جازهالاب هعلو ةعنصلا يف هباحأ نع املس را اهنا بعصم 0 نب دمع لاق لاق هنأ

 ةنالثث د.شرلا ىدب نيب اموب مياس ىنغ دمحم لاق 3 + لاذ مم دحال سلام كلذ ند هلو جزه هتعنص

 ضا رعالا يف تفرسأ * يفا لاو * افسأ هنع تبغ نم لع تف * اطوأ 00 00-2 تا

 ظ تنك دولا لاقو مهرد فلا نيثالثب هل ىعأو هب رطاف * بودن هب يبق حبصأ * ث ااثلاو * رحبلاو

 1 00000 10 نك حلا نأ ىب كجا رهان ىف ناسحالا اذه: ىلع تدزام ئداولا مكملا

 ظ
ْ 

 0-١ تاوصالا هله هيل 5

 افلخ بدصعع هنم تسأ * افسأ هنعتغ نم ىلع تم

 .افرصنم سو يارا # اذبأ نيع ةرق ير نل

 افكو يلامل هللا يبسح # مهبيدجحو ينفش امل تاق

 ادا ذأ  تءةضتام نوع نا عسمدلا نيب

 يلعسولاب جزه يناثلاو لوالا يف امدح نا د ف هلو 0 سل ءانقلاو :فئحالا نب سانعل رعشلا

 يلع سولاب ل اه فيفخ ميهاربال اءمفو قاطم رصنب ملا لمر فيقذخ عبارلاو ثااثاا قت

 تيما عمك اممو ورم نع

 0000 1 ا دس توينور# رجطاو ضارعالا“ ىف تفرسأ

 دل ىلإ ردغلا يذ ٍِ #١ ىوطايذ نم ضارعالاورحطا

 رحبلا نم 1 نع سعوا يذلا -ايسح ”نارحبللاو ىلام

 تسل خت وم ريا فرىعام # يذ» يف تيرحاش كودو

 3 امو رصننلاب جه مسن ءانغلا |

 تس ورح
 بدبرلا نك * بود هب يأق حب أ

 تشمل قنارداع و #2 ىناصتلا ىف هنم ايداك

 ترق هماملا نو * يمامح اهئاذ ني

 بدطلا عقم اماقف # بح هاحش 1 اذا



 نءيلعسولب جزهو قحسا نع رصنبلاب لمر فيذ> ا هيف هلو ملسا ءانغااو ساون ينال 7 31
 نو سه ىن؟ هع لاف ا ينأ نب نا ا دل يمع ( ينربخأ ) !هاجزولا نأ لذب ت تمحْرو اعل | و '

 ةلودلا بحاص 2 يبأ تا ٠ ند 51 ناكو | رك مدا نب ملس س ناك لاق 2 نع قراخ نبا' ع

 لاق الي ناكو هريهج توصلا نسح ملس ناكو هدب ىلع قارعلا لهأ بتناك ن ناكف هناقتو هتاتدو 1

 ضمأ اموب ملس ىل 3 لاق د_## همساو ىراصنالا حا وا 2 ىثدحو ىهاط 5 نس دخاا 2

 ةيراج نيثالث انيلا جرح اف رهظلا عم هأن روظلا 3 يئافاوو هعداف قرزالا قحسا نب ىموم ىلا ع .

 اك 0 بهذف همالغ يسوم 2 نكن لو ًانيخ يحط مو اذينو ةنسحم ]| ٠
 لم اذنكهأ لاقو اماما و 10001 0 ان انسلحو فينكلا ىلا.هل> داق
 زيا ىنف تح انم دج لك أي م ع كلا يف انعم ساحو قىننومعطت الو نولكأت سائلا 5

 مياس ناك لاق يأ ىن .:دح لاق يديزملا دم ق لدفلا ن/دح لاق ىلع نب نسحلا ) ل )ضيبلاو ّ

 د لح 3 هلاح دا ترا هع 33 مالغلا ينءاعأو 0 - يناشغي امأرب دك ناكو قيدص مالس نبا 0

 درأوةفب الاس ا رو انىمأدقو دغ دما ناحرومملا نأ لاقف ةيضقم تاقف ةحخاح يف كنثج 5 00

 ىلع تاقف احالم اهيف يف أ انايبأ لفقف هيرضح ند الو وه هفرع مل رعش يف هتف مان هب :غأ نأ ٌَ
 3 يدنع ماقأو هتباد 0 : لف لاق ندللا قرضحت عنصتو ىدنع م 5 7 ُخ

 نيلعأ تفاضا كلم كب اذناعكَتنا

 لثما برضي ينيلل * يبو كاوهينريدو

 لل هنقالاف * ىف كل تنال
 لحرلا كلذ يناف .* الح رىوولالّقناو

 دم لمقنأ ناك هتقضرذم ةتباو اق هاش ند تار ظا هد ع اا ذئموي انبرشو هيف ىنفف
 ينثدح لاق 3 5 نب دؤاد نإ تك ّح ىنبدح لاق رامت نإ هللأ دينع لب ا ) فرحا ) ديلا

 طق رعشللا ند تقرشاَم لوش يبأ تعوس لاق تي حج أ ىنادح لاق ىديزملا 0 نس هللا دنع

 دياولا نب يسم لوق نيينعم الا

 ناكم لك لاعو هنم لاك رآلا فردا يت و
 قامالاينوأمونلايقالا كاقيخم ايا لالا هود كشرط

 تاقف هانعم تض رعتساف
 «© ١ وص 2

 ناسا ىلش ا رادلا ديعلاب

 ٍقامالا كتنداف عدلا كدعاب اعر

 انتم لاقو لاق يعاشولا نع 0 لاب جزهملسأ نكندم لا نيذه ِق ءكانعلا

1 
 ليث 1| لدحرل !| كلذ يناف د ند يبمستام تم

 اخ



 تادف "ند هلا كاذ ينناف 2

 ليلا كقاض ال كل #:م كب اذئاع كم 1

 لثملا برضي ينط * ينو داع قو

 للحج هتبق الاه * يفنوكلتملسناف

 ل_-جحرلا كلذ يناف * ال> ريوطالتقناف

 1 نع ا دل ليعمسأ نب نودع ءدح نع و نب د6# نب ىلع باتك ىف (تدحو )

 نديفذاكو مف تنكو نودمح لاق هدنع اودءطص) 3 هءاو>ا نم ةعامج 3 ىدهملا ن مهار 1

 ىلع هرئاغو مقارب ١ كيذت معا تارشل. الو ماعطل هيف لضفال 1 1 ا هلا راسف 3 اعد

 نود ينانذن ىلع لخدف يل سم هنأق 2 نب مياسالا يت هنآ ناك ام رشآلا أبن أ هللاو ال لاقف عئصام

 هائغف الالمأ هأنغف مهرب ١ هللا 2و هنددأو لضفيف قع ميتَح ا ا اع َت رشف 7 رش ةدنص هل

 تمس ومع

 هل ريغ أ تفز 0 مم ةفادبم رك ايف يئامدت تنك اذا

 ا 1 ار د تت ايقاماعلا ا ٍُق 2 اذا

 ةأيأ هائغف هرضحاف ميلس نا ميهاربا ثعبف لاق رصنبلا ير ف قاطم لايق فيقخ ماس ءانغلا

 يف راصو قراخم ةلاح يف انرص يت> انموي ةيشب هيلع انيرشو ةزئاجب هل صاو هيراو> ىلع هحرطو

 نارا

 مد ةراتخلا ةثاملا نم يشكل وص اج

 قالعلاو ةهافسلا نكدف نب امصلا كر د اًوفلا قاع

 3 صلق 00 ص + ولقا َن . 00 5-0

 ١ اثم 0 00 ن سفنلا برغ تففححو

 ليقثلا ند طسو الا ردقلا 1 راتخا ا ددلعو بناكلا دايع نبال ءانغلاو ا اذه لئاق انيلا عشب '

 هريغل هنأ ليقو لش فيقخ ميهاربال هسكو قحسا نع رعصتنلا ير 2 رولا قالطاب لوالا

 وردعل هنأ لق لب

 م داَنَع نبا راخا 0-0

 0 6 محلا ينو حج يب 00 ين 000

 ناكو اهريثك ةعئصلا نقتم ءانغلا هنع 7 و الا ةركاذ دقو مهنم ةيناثلا ةقيطلا ن

 لاق سن وب 34 ليعوسأ ) ا ( بتاكلا داع نا 8 0 1ك ناويدلا كاك 4 7

 صفح نب ناهعن 3 1 نع داع نع قى تت نيسإلا 500 قدسأ ن 6ع ةيش 0 رم ا



)١( 

 ذآ بمثلا ىف: كك لعاب ىلع ىف هللاو لاق بتاكلا دابع نبا نع ينانكلا دلاخ ينأ نع نقلل
 تاق يلا لاق داع نا اذه هل اولاق م ا تنالككا ةسدملا لع نم م نايف هعمو هل 6 ىلع كلاع نأ

 يناخدأ مث ع صاع نب بعش ىناخداف ت تاعءفف انبه و لَم لاق مك تاق دام ع نإ ا يل لاق هل

 1 لع باثي هنا ينغامي ناكدقو كلام تنأو اذكه كينغا تلقف يننغ لاقو رهاع نبا زيلهد

 هتنننف تءفدناف كتءاص نم انوص ينتنغ 5 هللا لاقف مولع بصعتيو

 -تساوص
 فيلا مداقت عبر ىلع .* اليلق افق يحاصاب آلا

 فيجو اذ قفخي ب 32 ىحضاو * تءان وتطمح د هراد تالق
 قلحمن 6 كقلح نكلو تنس هللاو دف : ىل لاثو ىلا ان تغرف اءاف ماشتحا ىلعالا هايا هتينغام

 ليقثلا نمد 1و دابعنب ءانغ رودص نم ندلالا اذهو تاق دقن ادع 0 تلفا ذا امأَتلَقف ةيماز

 انثدح الاقنيسحلا نبىسعو ىحي نب ىلع نب ىحي ( انرخأ ) يطسولا يري يف رثولا قالطاب يناثلا

 ة.سانعلا هلودلا يفدادغ يفوت بتاكلا دانعنبأ نا معلا لغا م ةعامج يندح لاق ين لا 4 1

 ىدوملا ىلعزاجلا ىنغه نم مدق نميف هنظأ ب 0 لاقو برح باس ن

 *( ةراتخملا ةئاملا نم ككتساوع (#

 دعرلاقداد م د ياللا هريسغ الاطاب

 ديعلا ىلع ترك ع نإ ف هيدر اذسنالادعب كار أ

 درلأ- نع يع فتانلس ب انك .اللطا 1 1
 دصلا ىلع عوبطم رودا د فيها | جنغوذهب زاك

 ةسسسمسسسل

 يطسولاب جزهلا نم راتخملا هنملو ل ىحيل ءانفلاو رعشلا اذه لئاق دحا وبا مسي ملا

 - د هبسنو ىملا ىح رابخأ اع -

 نا نء افوخ سابعلا ىنب نم ءافلخلا هتمدخل كلذ مكي ناكو ةيمأ ىنب ىلوم قوزرم نب ىحي وه
 ينعتساو مط ءؤالو يذلا نطبلا ك1 ونيت ىلإ دنا هلالو نعلئس اذاف هومشتحو هونت#

 ام هلوق سلو ةعازذ ىلوم هنا ةبذادر> نإ 35 كانغ اا ينكيو كلذ نع ةلأس ن

 ييبرلا ركب وأ عيبرلا نب هيلا د0 ا( يريخلال ةنارد الز ةياورا لع هن هدا كل

 لما دعا وهو اذو د وسو تنقل دقو ىلصوملا 5 ١" وسو يي 000 لاق هللا همر انه دص

 ىنادح لاق هللا هحر ركب نأ نع رخام هم عمسأ لو املعم ناكو مهاربا نبا

 جيلا ف هن دزيساف ش هد رق ىلا يتناف هن الو نع ى 6 أس يبأ ىل لاق. لاق قحسا لاح

 نوراوأ ايدج لاق بم ل تيجو فاد بشل ني لخأ هيأ أ اا

 ىلوماانا لوقو كلذ ميكي ناكو:ةبأ يبا ىلوم وهو نام !نأ يف دك جملا يحي ناك لاق ىنيدملا
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 نامحد حدمي ميلس ينب ىثعأ لاق الو شير

 0 ا مط ىربنأ ال * مهيلح دنع اوراصف الو اوناك

 اناماس 9 ل ىثعأ * هتلاقم ىثعالا نع هوغاباف

 3 انانغ توملا لبق ناد تبلاب * هتءحصل 0 5 لوش اولوق

 " || امو نإبال اهنا يدنع هبشالاو اطاق نإبأ نب ناد هنبا نا لاقيو ىتحاللا ديلا دبع نب نابأ لاق
 1 0 كردأ هنأ ٠ نا

 اا تلك ! نط نينا لع *» هحدميو ًاناحد ل 20

 الا تقع اك ًادباحدتت 5 كتم وأ و©<تسلاخ تنك ول

1 

 انانغ توملا لبق نامحد تيلاي * تضرع ةينميف ًاهفسلقت+و
 اناك الو ناحد حدام ناك ال * هخدامو نادل تحت دّقل

 انادامويرحلا ةياغيف ماق لب * اير>ذانيعلا ريذص نباك ناك ام

 اناينثو اعذح تحرقامدعي نم * اهريصو ركب ويادامعا ذب
 لاف هاداخ نإ ا 01 ١ راسا هلو 0 يدع نع وعو نيعلا ريغع نبا ركب ينأب م

 حي وهو تامو هئارظن ن٠ دحأ هيصي ملام ءانغلاب باصأو ةنس نيرعثعو ةنام جكملا
 جر هتالح لوا ىف يدمملا لعا او.دق نيذلا نييزاجملا عم مدق ناكو لقعلاو رع ب
 ني ديسك لارجلا ناكف اوضر كا ءافلخلا نوءدخي هدلوو وه قارعلاب يحي ىتو , مزكأ

 ةاود ىلع بيضقب 3 نينغملا 3 كالا ساجم رذو او ع 0 ناكو ىكدلا + نب دحأ

 تناكو ةيردعلا هب رش ممم تاينغملا را نياعات كردأن م ةعامج هنع داو اننا ادصأ ٠ ند ةعاح هيقلو

 ةنشح تاياكح اذه ىكملا نبا نع هنع انبتكو ةظحج انبابحأ نه. هكردأ نميو ةناب نب ورع داو ء
 هوذخأيو مودل ءانغلا يف هيلا نوعزشب حيافو يلدوملا م ىأ 07 عا نانو هذا را .

 ع و ا مل تحرخ اذاذ هءاحأ لع هب برغبو هنم دل اع 1 مهضعل ”يناعيو هنع

 لد ردد مسنو يناغالا يف باتك هلو ةمدقت» ةردان ةييحت ةعاص هلو هبيصن اورفوو
 هناف دج هنأ تاك لع :ةلععلاو هاياو ريف هطيلخ ل ع ناك هنأ الاراوودم

 الا ل را ير اهينام قو هبا ظلام نم هقرعام لاز را راد فالق ارك عج
 ! نب ةساوسو ينادح لاق 0 نب هللا دبع ( ل ) توص فالا ةنال 7 ىلع لمتشي وهو

 : ل اد و ٍنئاغألا يف 0 52 يدجح ىلع لاق يملا ى < نب 1 د# ينادح لاق يل_دوملا

 هف رعف قحسا ىلع هضرع مْ هببارسو هئسحتساف نسلا ثيدح باش ذئمو. وهو ىهاط نب هللا دنع

 3 نيمدقتملا ىلا هتعنص بسشو هت | توصةسن كحال حح هلال ناك ىدح نال هنسأ. ف انتكاَو أوع

 5 عقو مث هتناز> ىف ىتاو هللا دبع نيع نم طقسف هريغ ىلع كلدب انض ضد ةص د مهضعل كح

 نسا ادهيف نادل لاقف هيلع هض ردفالاضفم هيلعو ان هيلا ناكو يأ اعدف هللا دبع نب دمت ىلا

 هيف هريغو اذه حمصأ اباتك كل لبعأ ينكلو سانلا ىلع نآشلا اذهب هئضل يب انناح ارثك طباخ



 هل حمصو مهرد ُِىلأ نيثالثب دم هلصوف هيلا ءاييهاوا و وص 32 رشع انآ هش اياتك هل ل00

 مده ناك قح سا هابا نأ دامح ىنثددو ةساوسو لاق سانلا يدبرا يف وهف ًاضيا لوالا باتكلا |
 نماشورب امف يمجرخب سي لوقو هيما ناو كل لساب» لس ىلا ىد 4

 را ع م يديد »ل دع

 رص 5 1 5 -

 قبإ ذك 1 :

 7 0 يا

 0 ع دقف لوس اك يح نوكي نأ ب نإ م 0 مكنم د رعب ال يذلا أ

 يبا ناكو لاق مكيلَع هم دقت )عا 00 نو نولوش من ديد | هلو هتعاص نم نوكي |

 ريو جلا فاسو نمدجلا ذر فاطنخ * ةسشن يسااى هدأ ال

 طاخم ىحيناك بتاكلا نسا نب دخت ( لاكن جا ميو ا نه هيكح ام ىلع هنابث ةلقو ا

 دبععو ةيم ضي رغلاب هيف هيشتي توصلا دعب توصلا عاصل لازمدالو رك مل ءانغلا بسن يف

 7 سلاح ريضح اذاف هغماس ىلع هبتشيل ىتح هاقتاو هماكحإ يف دهحو زرحم ناو جرس 90

3 
 لاس يف كح ا اهنقتأو ةعنص نيسحأ ينأف كلذ نه ثدحأ ام ىلع هانغ ءافاخلا

 كشيالف لئاوآلا ةأور نم 1 رظن نعال سنوي نع نالف 0 نالف نع ا لوقف كلذ

 د ءانغاا طبضف ا امب ىنب الوهتضراعمل موق الو د هيارامآ تيشب الو هلوق يف

 هللا دينك تيوح م نا اهنيبو هتالوحن» يف حي راوع فشكو هنودو هلاظم نم

 ناكوهدلوو صهاط ل 0 ع م ل يا ديعس نإ دحأ ن عاود صهاط نب هللا دبع نبا

 06 طفح مو كلامل اذه لاقف هنع لئكدف 0 نع دقو اموب 0 2 0 لاق داوقلا نم

 اذام تلق قحسا .هل لاقف يل اذه لاقف هعئاص نع لثسف كالا ىنغ مث توصلا ديعس نب

 2 هم هنع كسا ىح لحفل تونعلا نع مكه ا نع لّثسف هب كحاضتو كتيدف

 ندالاو لوألا ليةثلا يف ةعاس دعب
 «.٠ وص ْ

 المف يذلاب كظيغ داراو * المتحاف دحا طيلخلا نا

 المالا ليما *« م واي رت لما تا
 يفهةةيرط الو ضيرغلا طق نم اذه سيل نامع اياب قحسا هل لاقف ضرغلا ىلإ هبسنف هنع لئسف

 همول ٌةنقب هسفنب عفتني ملو ىي اي [ 2 ف بحس . لو هلام ضإ رغالت تكرتو كلام تذخال تئش ولو ءانغلا

 لوقو ل كو هاعي ةيأأ ب 1 عساوربو ة ةريثل 5ك فالعلا قحسا ىلإ ثعل فرضنا املف

 ا كديفأنأىكإت و يندباكف كنا راما طغاملىددتي نك نأ الو ينداضف كن ارقأ نمت

 ىنضغاس "نأ نلا كم 0 تانك لع هب وعسل يريفغ دنع 2 كلبا 0 ام كيطعأو ظ

 ىح قدص قحسأ فرعف راتخم امو لإ تاو متت ل كيلع هلح اذا احالس كريغ يطعأف |

 مص ءافولا هيلع طرشو اهدعإ هضراعيال فاحو هبلا 1 امح ىلا فاطلالا درو رذتعي هيلا 53

 يفض اسرع اذا ناكو نيمدقتملا ءانغ نم دار أم ة . هل يفوق دئاوفلا ن مهب هدعو

 امس سس سبب سي | يي يي يبي يي سس سس سس سس سس صمم سمبل ايما

 ناكف 0 هردحو كلذ كعل هتضراعم قحسدا دواع امو هدحصاو هنواعو 5 هيلا عزف امم 0

 راصاذا يد ناكو لاقدتع لكس امف طاخ قدسا باغ اذاو هيف قدص 'ىش نع هيرضحب لئس اذا

 ( سد > نانإلا 20



 0 يأ م 0 00 يتح لاعت دمحأ هنبال لوق ءاوقيو هحصانو هداف هلا ءاطعأ امم هنم بلطي قحسا هلا
 ني لاق قدسا عم هيب 0 نع 1 ع ف كريغن ءاللضا كياعدب لأ ت0 8 هللاام دش

 قف ناك كلذكو هتسايرب فرتدلو همدشو هفصاو اد ا ىحيأ بص.تي كلذ هدب قدحسا

 57 ملا ىلا ا مقاولا فالت>الاو دعس ند لو هظب رقنو هْسأ د صو

 0 كيل ا خه تارسفالا ةنالثث ىح ةعنص تناكو ديعس نب دحأ لاذ ىح طا اا

 نع لكس هنا هنع يللا ى < نب ع تاحأ 0 ركذو طسوتم قايلاو ا اف هدا

 0 ىلع اهف باغ 1 نوعيسو ةنأع امم 3 1 ف اهم ىدنع - يذلا لاقف ا

 ' يح نايم ىل لاق قدسا نب دامح ( لاقو ) دحأ ابن و هل مق 1 ا نءهو 5-3 مدكلو نم امي

 3 لأسم“ كلذكهنع كلذ لوحيف هعئاص ريغ لأ هيسارق وها خ نا وهو توصلا نع نا كما

 ان كذ الولو هراوع روظف هظفحي لقو هنم 1 كلذ لاط يح ةيسناا كل” ريغ هبسنيف نورخأ

 لاحلا حاصت نأ لد د0 رك امو قحسا لاق هربخيف ي كاملا دييعس نب رجا (لاقر )دعا ةموات

 لاق لاق ءانغلا نم هيسني امف يحي بذك كال هدانا 0 ا يملا ىحي نيبو هني

 لصداأل لج رولا هيسن 2 يناذ ةنرع ىح ركب 0 هنق ندا وح ا قا :امعا

 هائغو ان هش عنصف أر د 1 2 ءاطغاف هتف رعم يعدب نأ نم عنتعال هناف هتينغ اذأ هنع يد ل هل

 هلأسف قحشا هانغ يحي رضح املق هيدي 0 هتلسللا نع نيسمؤملا 00 امام هل لاق ُ * دشرلا

 نتك | هل لاق يح ىلع ى.فْكرلا لقأف ىن ندا سيدانغل قحسا هل لاقف ندالا اذه نا ديشرلا

 جرخذاملف امدح اذه لاقو ان وص ينغ م نيود هنع تدحو هتبقل ِ | لاق يف جدملا سيدانغ تيقل

 يف عمس الو 0 ةقسا د قاخام هللا نا هيرا وح ق“اعو نال“ 06 0 2

 رفعح ندمحأ ( ىئدبح ) 5 006 ا كلذ هتقو يف مسالا كلذ ا هنأو مهريغ الو نينغ ملا

 ديشرلا يدب, نيب اموي يد>ح ينغ لاق لرلا كا ىع نب دمحأ نب دمحم ينثدح لاق ةظحح
 . و د

 روذعمرادلا ب 0 # رودلاو ىل |يناغم ك.تد.ه له

 روح ىمدلا لاثمأ ىن را # ,قأأ انشع ذإ انس لحن لهو

 يضل ك1 فاك و اح من لاقك 1 د 01 هاو قس ايها راكع ليفت رفح هل ةمدصلاو
 ا )| كا فرصتا املف قحسا هذخأ ىد هداماو هيلع دعلل كلذ موري كريغ ولو
 نبا نع هالوم 0 0 نع روزرز نبمساقلا ينادح لاق ةظحدح ) ىنن دح ( سفن توقاب ماخو

 نمل ريما ةرمضض# ةحراملا ىن 0 2 يخذا قدام كلب .5 يدجهملا ب مهارب | 0 لاق لاق قراملا

ْ 

 هلع لحاف هدعب 0 هانأ 0 ةردك و قع 1 ديس ١١ ناك دقو تايز-ر 5 هيف انود

 هلآ يبا هل لقف هيلا بهذا همالغ ليم نو قراملا لاَقؤ قيس س ىلع كلو هم كك هذا 2-2

 ةلدهس تدك يفا قراملا هللاقف ذيل عضو اودغت اماف هبهتئحف هنلا تدضف يدنع مويلا 5 نأ

 1 ةلمتتسالا ند همح نال 1 يفوب ى ناكو كك ا نأ 5 و بنيز ه.ق نود ىنذل



)15( 

 ا اذهيف هظحدح 03 لاق نعود الا أنوص ىتاي الو ةلكبملاو باطلا هع الو ردح الا هنع جرح الف

 لدم اياد“ نهد همدحو ةرشاع ند ه مرك عمو للام ند هدافاام 0 ىك لعق كتيدف اذه لصفلا

 اوفا ل 0 هلانعح 3 8 0 3 تاعي 0ك 0 سانلا 8 مادا 3

 ّْ 5 ةينبم .رآلا : هرب 008 هده لاق 2000 0 د اذه كرع تقلا اذا ضوملا ؛ ىش يأو ى 2 هأ

 ْ كو او ا يم و ةيمر ا ءاظلا هذهولاق كل يهو ىلب لاق اهلك 01 كل نأ امأ املع 507

 نازمملاو ىحب لاق دولا تاه كانا قرا لاق هل ل املق 4 ءم اها . سأو كل يه لاق اهب

 هأوق هياع ىتلأف اف اهايا هاطعاف امهرد نيسفمح حا دا ا مهاردلاو

 باقلا كلم افا لع نأ لقو د ب ؟انحر نألق د

 هةحاح كرد ميهارب ا هللط ىذلا توعلا دحا دق هنا قراملا ككشي مف كد ليقن مدر 4 هنطوا

 هللاو ال هللاقف هايا هانغف دوعلاب اعدف ةحاملاب كتئح دق هل لاقذ توصلا د دقو 5 هارنا ىلا 34

 هبلا لخد املف اهرد نيدمح ىجم 0 هيلا ىنئعيف هيلع لايت>الا دواعف كعدخ دقو اذه وهام

 "”يشال لاق اذه ا الوصو الواد نك 6 تيلاو دق ينص ل لاقل رشو

 كتاسيذلا توضلا تركذت لات هم للا كرس لاقف كم ساشا ذخألل يت دحم الإ لاو

 هانغف عقدتا مل *:لبفأ لاق توصلا 5 د لق ادام ىف كلف ىذلا وه سيل اذاف هايا
 4 نر جرس

 ادغل.>رلا ناكنأل» اوثالق * ادفأ دق نييلا نا بئيزب ملا

 لاق تئشام لاق ضوعلا لاق ىلع ةقلأ وه اذه نايع انأب كتيدف ذل لاقت ل والشد

 ميه 2 ودل يوتسا يت> توصلا اذه هياعوتلاو 2 كل وه لاق دوسالا فرطملا اذه ؤ

 7 اذه سيل هللاو 0 لاَقف هائغف دوعب هل اعدف ةجحاخشلا تدضق دق لاق كءاروام هل لاقف ١

 «توعدف هيلا يف ثعب ثااثلا مويلا ناكح املف يتمذ يفف هايأ هرطعتام لكو هيلع لايت>الا دواعف
 يذلا وه توصلا اذه 0 نامعا انا هل لاق | ًاضأ كلاش ىحي هل لاقف سمالاب اناعف لد» انفو

 تسعلا 6 .ءانعلا نم تسر هذا ري تأ نأ لامار 0 كف يفام م اعأ تسل هل لاف ١

 تنساه تلق ع لاق هللامسأ ىلع تاه لاقف اند ابنت ىدنع ىتبال يت>

 ديعمل ءانغااو هيلع ىتااف اهرضحاف ل نيسمحاو اهذكت لاق كيلع تلا يشولا ةعاردلا هذه لاق |

 لوا ليقت

 هقحاول تنحجرا مجتلا اذا اوده خه فراوط ينبررتعت فيط بنيزا

 هل لق لاقف لغاشت٠ وه هيحاح هل لاَ مرا عم ترف دا مهاربا ىلا يذمو هئم هذخاف

 جرخبلف الاو وهناك ناف ملاق وهو رادلا يف هينغف لخدي لاقف هملعاف لخ دف كتحاحب كنج دق

 هل لاَقذ ىحيب كلذ لثم لعفف هياع لاي>الا دواعف كعدخ دقلو اذه ا هللاو ال لاقف لبق

 3 يلدمتعت كنأيف كشأ امو نامع اني هللاو ال لاق كعل كيش تت رفظ امأ كدضطل وهو يك .

 8 نآآلا كنم تديحتسا دق لاقو ىح كدعضو ةساعم يدنع ئش لكيف تذَحأ دقو د ص



02 

 || قئيم يف تنخأ كنال كتبامأ نأ ىف ينملت ال لاق ةطيرشلا كل من لاق ةطيرش ىلع كمحان
 مهاربا كسد امئا كيدرت اع ينم رفظت كاف ىلع لات نأ دواعت الف للاطلا نم ردقأ هيلا بولطملاو

 الو ريخ هلم ىنتحايال هبال هيلع الخ هننف ةيداعا ىنلاسف هتبنغ اًنوص يف 31 ذخأتل ىلع ىئدهملا نبا

 هللاو ال دمج الو نمث الب توصلا ذخأت نا كعضومب عمطو الطإب ناد حل نأ ديا

 ىلع هللاو يمالاف تنطف ذإ امأ هل لاقف توصلا يف عمطت الف الاو كفارتغا ك- ءإو نك رفوان الا

 *يش لك يف :دنغ ولو هن داعا كاعف الاو وه وه ناك نأ ها لك لع هنش نآلا هنغتق تلقاه

 مهرد ا توصلاب غلب يح ينأ هسك امو اليوط امواستف هرتشا لاق هب الإ كل نيستحا مل هفرعت

 هيلع ىتلأو هيلا اهعفدف
©»© 

 00 نودس رعم نحو يع ني كيعل را رطاو تنيز كتقر ظ

 8 دوج وامن مح سدس ا تن ةنَع ضور ايرب تقر | - ا

 : عطاقملانسح ةمسقلا حيي ةعئصلا مكحم مغلا ولح ىلععلا ردك توف وهو اف ليش قفح

 يح هجوب ينالبأو قارفأَو هر 0 ينرقفأدق هل لاقف يدبملا نب مهارب خلا 1 هذخاف

 هليعاوه كبأواذه لاقف هايا هانغو ميهأرب | كحضف ةصقلاب هتدحو ههرشو هبلطو هحشو يملا

 ىلع هلحو مم ةسح هداَرَو هئم يحك 2 1 ل ها ىلع او 00 َىَح هيلع هاقلاف

 يتح هيلع ددر دق نيكسملا روزرز كمالغف ىدساي. 1 لاف هم الو هجرسب 0 يي نوذرب

 يدجهملا نب ميهأرب نب هللأ ه هه ىنثدح لاق ةلظحد> ( ينثدح ( مهرد فلا هل صاف ا هل به علط

 نوتغملاو امو نيمالا د سلخ 2 5 نايشعت انالوم ناك اتلاقو اهي ةيراشو قار ر ىنشدح لاق

 لش فاقخ هل ندللاو 5 ى*دب ىنفف روض>

* 49 
 هس و 3

 ا ريع قاك اق * هب ميه ّك لسلخ

 0 06 وأ عب رام اذا ني ا عذب . يب

 ' فالأ ل رمدنعلا هل صاف كالدب امال نطفو 2-2 -- نحف هدلححأ] نأ ناو أديس ةدزتسأف أ

 هداعتسا مث هدو>وتوصلا دروهيدب نيب ضرالا ل هل اعدف طلختلا كرثو هدرب نع مهرد

 ىالوم لام اذهف هف داركلدعملا الو كلام نم ضوحب الا هب يش كل ببطت تسيل ىبحب هل لاقف

 ليقف عرضا م رمل ةرشعل م هاربا ىلع مكحو نيمآالا كحضف قانغ تنأ ذخأت انف

 لس َِ توصلا عطقف هذ>ال ناعاطتي ةيولعو قراخ ىلا رظنف هدوحو 0- داو هد ى .

 ىلعلبقأ 5 ا د دعا ال هللاو نايد ةدع هاتسأ يطغت خشلا ةيصخ نم ةعطق لاقو اهماع

 كككرش الو ًانكمتم ىع دخت وح كلا 00 يديسأب لاق يدملا ن 0 | نايت انالوم

 .انثدح لاق ىح نب ىلع نب 0 / ا 0 00 هنع هدى ح ةداعاف هلا راصف ا هيف

 ةلح دف ديشرلا نوره ىلا 2 لاق 1 نع يتلا ى 5 نا هع ئئادح لاق ينبدملا 0 وأ



 يداو ىلا ن طبه دأو نك ندعصل د 000 ل 0 ا قا ىف

 كريس ب وصلا أمف ا تأ رع تدم يما لإ ىلا اح دق لوانتتيو هايأ هنغأ لَو

 يملا 1 + ندحا نب دم لاقو فارصن الا يل سما و مهرد فول. ةرمشعلا كس أ مث حادقا ة ةرع

 نو ا رفعج اياب قحسأ يل لاق كاق ى < نب دحا يبأ م

 لطخالا رعشيفهن :آل لاقفا ام تفاورخل يش يأ 0 حارلا وهف م مرد تلا نعت ةباك هنع اهد

 ريغ اهف رص 2 يوت مهجزاو ع ا ناو كتماو>ار 5 نيظقلا فخ

 ردد حوا ص محا بْمَقت ةعةوهق ن ما 0 0 5 تراك ف يح 5 8 1

 نو رخآ لوا ليقث امهف ميهاربالو ربخلا يف اذكه لوا ليفت نيسلا نده ىف ىلا يف 3 َ

 اممو لاق 0 5 | ا

 كةمرع

 هل ءاحورلا ن :رم افعو #* هلم وام طياخلا | ناب

 هلفطت قفط ل ود دج سلا سد :
 ينالوا ىكت وصلا اذهنا تددو قحساىل لاق دح لاق رصتسلاب ليقلا يلا ءشلا اذه 2 ىلا |

 اهو لاق هلفاعأ لفط ع هلوق ن ه ندسجاب م عيه لح لاق مْ مهرد ا 9 مرخم لا

 تيم 0

 اهنمو لاق يناثلا ليقثلا نم هنو أ
 هم ا

 نبذ قل انك باقلاف * اهداع كلتو دنه 5

 ل اع ديه كام الو 2 أهم أيدك ع نم وخلا تشل ْ ١

 .اهنمو لاق ليقتلا فينح نان 0

 0 اةاذ 3 #23 احلا ل ا

 اممو لاق ا لة نتيفح ل

9» 

 ليا وم :

 مالا لوطي اقلل جاهذاو. #2 ما لايحب اح ص الا

 الملاذ فاورزكم :لبللا اذ 35 يداتعي ءامسال لاي
 3 ١

 د



 ل ل ا ينو < م نيج و نبا نعمل ب سرا رم

0-2 

 اهتمو يلق لو اق نخ هنو

 قاكرو قبح ايفا تيعلا © ايع كف ةاملط ةليا مكح

 تائطالاو داتوالا عضاومو * اهءابخ قورسلا_اكلا 0
 اذهةليل ذعشرلا قف ع 0 نبا لاق ضي رغال يطسولاب ليقت فرفحخ هيقو ىطس ولا ليك يان ع

 || اهف ساك ١ هيف اذاف ايان واخر 5 هنظف تدبلا كلذ ياماذ دخف ىحاب مث هل لاق مل هبرطأف توصلا

 اهمولاق نيعلا ةمق عم مهرد ل ند تناكف هيدي ناب تل نيع

 كس وض

 ىلهجانمآ يراج تيبيو * يضرع يتب يلام ؤسماهفا
 ىلحر يلا ه ةلاحر ىبلا * اذا قير 0 ىرآو

 اى نصل ندخ م نم لوالا تيبلا اموي ديشرلا عماح نبا ينغ ىكملا نبا لاق ليفت فيفخ هنطو

 هعمسإ لعجحو امي نينغملا عماج نبال 8-3 | فد كفرا هب بجتاف أ 5-0

 ميهاربا ىضغف فرصناو علخرمشعو ميتاوخ ةريثعو مرد فالا ةرمشعل هل سما مث هيلع برشيو

 هبثاغتساو عماج نبا نع : ناك يذلإب هربخاف هل نذاف هيلع نذ اتساف ىلا ىحي ىلا ههحو نم

 لد حب لك اه فعحز نا تيأرفأ لاق ال لاق أيش لوالا د تييلا ىلع دازفا يبحي هل لاقف
 | ىيسلا اذ مب ىلا لصي امم فصنلا لاق ىل 0 0 قىح كياع هتحرطو ع م 0

 هاقلاويناثلا تييلا هداز مث ةدك ؤم انا هع ةنحساو | ل رخو ادهع هيلع كلذب دحاف هللاو لآق

 اذه ميهارب هانغ توص 20 يعدو دغ نم مد رضح اماف فرصناو هنأ ي ىىح هيلع

 هداعتساو ديشرلا هيلعدترشو نادحالا لك ادا دات ىف اطمح و: يناثلا تعا 000 وصلا

 فرصناو هلك كلذ لمع علخ رشعو مياوخ ةرم دعو مرد فال د ميهاربالممأو 1-6

 ناكو ديشرلا راد نم هيلا عماج نبا فرضناو هلزنم ىلا ىغمو همساقف 00 ىلا كلذ ههجو نم

 فك ىجياي هبا 0 هيلا لخدو هباوب ردص يف عماج نبا عفدف هنع 0 ةلع اياب يف ىح

 مث ةعاس اناثتو ةيفاعلا كل بهو الو كتعرص هللا عفرال يناقمر لع ثوعلا تقلا تعتص

 كلملا دبع 3 دمع نب نوره ىنثدح لاق ٠ ىمت (ىنثد>) خودم وهو هد ند عماج نا جرخ

 ناو كوبأو انا اك مينا ل لاق لاك ةسارع يملا ى < نب دا ن يحب نب دم ينئدح لاق

 نامحد نب ريبز يرب اف عيبرلا نب لضفلا دنع اموي ا نب ريزو ءاروعلا نأ نب حيلفو عماج

 اا نإ لستلا يحس كلذو ةيحاص انهم دحاو لك ىراسو ناني المخ يح نإ كبل

 0 هبعدتو سانلا ءانغ لحال تنأ ريب زلا هل لاق امهندب ىمالا لاط املف هب بحء.و كال

 ناك َنْئل تاقف هنف اهام كيلع فني رف امهنيب كاملا اهيأ م 21 لاقو ىلع لضفلا لبقأف مط نيا

 ناك نّئلو هواهحو هد م 0 0” ما يور دقلف هريغل 1 هينغيو ىحم هيوريام
 ةينغبإ ام ناك ءانغلل ءادأ عمل الو 4مم عر 0 1 امو ة هةعيص سانلا نحال هنأ هاعيص نه



 نير 1

 7-6 1 دع مدل

 ىلهركتن كوبأ لاز امو هاو لضفلا كلب رف هر ١ ٠

00 
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 و
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 0 فب
 م7 ةراتذلا ةياملا نم سس عمه 1-١

 - ثاثالا نم ليما يزلا ىذي * اونإب موي ناعظلا كنتجاهأ
 ثاثتحا ىا تنو اذا تخحم * ىتملا يقن تكلسا نئاغط

 رعنلا ي ري ف رولا قالطاب لوا ليش راتخلا هنو ضي رغلال ءانغلاو ىريمالل عشا

 م7 هيساو يريقلا ا جم

 مج نب طيطحنب كلامنب بيبح نب ثرحلا نب.ةعيبرنب ةشرحنب ريغ نب هللا دبع نب دموه
 يوهناكو ةيومالاةلودلاءار هش نم فئاطلاب هؤشنمو دلومل نع رعاش تيه وه ئنكو ىبق نأ

 (ينثدح) اهب بيشتي 505 اعشأ اهفهلو فسوي نب جاجحلا تخأ مكس نب بسوي كى تلي

 0 1 طق نعي رمعلا انيك لاق 0 طل 0 م نابزرملا نب فلخ ناد

 ياهلا رضل نإ بيبحو يرهويلا زيزعلا دبع ن 3 دو وام. نإ هلل ديبع نب دحأ يرجار

 نب فاسوب نب جاجا تخأ فاسولا تاي بايز ىو ناك يريغلا نأ 5 هش نب 0 0 أولاق

 نب ةريفملا دنع تناكو ينقثلا دومسم نب ةورع نب ماه تنب ةعرافلا ايمو هيبال مكمحلا

 نم ناك لو تعشحلا دقل ءدعر ناك نا هللاو اط لاَقف للاخت يو ة ةركب امون اها رف ةيهش

 هظش نه الا وهام هللاو تن ّة را ة 1 رملا لعب [نسنف هللا كدعأ ت تااقف اهتلطو تنّسا دقل ءاشع

 نب رمح لاق هري> يف ةصاخ رصن نب بييح لاق ينانسأ نم نينس نيب تكسمتسا ى اوس ن 7

 بوقعي نع ةَنُش نب رمي انثدحلاق رن نب بيبح ( يف 3 ( ليبنلا مصاع وه ا كلذب انثدح ةيش

 نب بوقعي هيف و مو همس نب رم نع يرهوجلاو رام نبا هب انثدحو 0 دواد نا

 هللا دبع نب دم معمل يفا ةنيداإب ةعامجا يضاق ناكو يلذهلا بدن> نب ملم لاق ًاعي> اولاق دواد

 فسوب نإ . كمل اذه لاقف اذه نهتلقف ةميتشلا حبقأ ةيشل هفلخ ريس مالغو نامع ريع نبا

 ةعرافلا تدلوو هربذ- يف ةيش نب رمت لاق كلذ لحاف ير 2 هتحأ ت را يناف هعد تلق

 |ماربم يف دايز نبا.ىلا ةريغملا نب ةولع جاجحلا عزانف تناف انثي ة ةبعش 8 ةريغملا نع جاححلا م 1

 هذهلوقت هللا دع ينالأ لاقوهسأر ىلع اطاوسأبر مدمق دايز نبأ هب عاف ةورعءل جاححلا ظاغأف

 0 س نايفس يبأ 5 لوس ونايفس 3 لآ نه مهفني دايز ق1 ىلع ًادقاح جاحملا ن ناكو ةلاقملا

 نأ يفوع 5 بنيز ترذنف هيلع تلاطف ةلع لتعا مكمل نب فدسدوب ناكو لدَخ حسر دايز لاَ

 ةلح ص هتلعج موب. يف عارذ ها وهو جو نطب 0 ةولا قا 2 ىوعف تنلاوا يشك

 هللا دمع نب مهأرب ١ امقل ريس ىف انيق رهش يف الا فئاطلاو 20 نيد 16 مو 5 لقثل

 هل لاةف هيلع مس 0 ىتأ فئاطلا مدق املف ةرمعلا نم افرصنم هللا دع نب دمحم 31 ىريغلا

 | من لاق 0 تلق دقو الا كتيحاا لاقف نان نطب يف ءامملاب اهم مقل م لاق بنيزب ع كلأ



 3 ازا
 /' ب 77 25300000 7
 5 7 7 نا 38 7 ١ د 3 هل

 م 1 دا 1غ لاقف ارش ان وحا نيبو انني لشن ا كح هتسانتو اك 5 ل

 : كس وص هلاقام لو هو

 3 تارطع هول قامزرد

 0000701 ارشلا ىذ خرملاءامءاملا ىلا
 50007 تارتكلا نم هاير علطت

ا عوضل
0 نط 

 : اي ذا 

 2 ءامطا نيبام حبصاف

 عطاس 2 ره ند جرا هل

 تاع ن6 مدا ا

 000107 احلل شاؤم
 ى* نك صحا نابام نييداهع

# 

2 

2# 

# 

 #* هشارع ثأر وكلا ىو ىلا نع

 داراتلا نمر نايل ا #* ةيقع نحر م حف 21

 تارددتقم ا ناتقيو * ىتتلا نم نانبلا فا طا

 تارظنلا مداع يداؤف 0 3 يننا نا.عن موب ىلإ نءسل

 * مامن اهحلتا مل اهوجو نولج
 « .تلواند ءابظلا ريفاعي تاقف '

# 

2# 

# 

 1 تاري_لاب نءفسإ لو رور>

 ثا ريصتوم درولا نوصغ عاني

 تارذدح هئقلي نأ نانو * اعار .ىرغلا 8 تاو او

 ارد كارلا نواح ىح نينداف
 ايدو اهو اناتنا:تدكف

 تاريسطلاو ىندقلا 0 ابادج>

 ع

 ظ تالا الا كادر تللب * امدعب ةظيفطاو يدفن تءجارف
 00 ا ا زا ] تا ردأ تريح هده حف نزرع هدعبو لوالا يف عرس نبا ىتغ
 ملا اا ا للا دع ةريدللا هذه تغلف ديزاوبأ كاق قحسا نع رضنلا ىرح يف
 ان و] يارد نإ كئاقسرك نأ نع ضرعاو هنع هلاف بنيز يف ثييخلا لوق ينغلب دق جاجملا
 و اانندخ ل4 د0 ترا رص اندح لاق ىايملا رضا نب تنحا ( 0 ( 10 قاع ناو هَسْمْطأ

 | كلل بيع 2 لاح راجيتساو تالادع ىلإ ءاضللا قم ىرفلا بره لاق يرافغلا ةماس 3
 : ١ هلوق ىلا ىهعأ املف هدعنأف ىنيز يف تاقام يدش 1

 0 فلفل نام نكو © تضرعأ ير ا ارا
 ةنالثو نارطقلا اهملع ا 0 الا يريعاي ككر ناكامو كلما دبعاهل لاق

 سمأو كم 5 دقإ لاق مث اكن بر هتسا ّىح كلملا دبع كدضف رعبلا ل د ا

 ملا ار ملو هعضو باتكلا 1 لع دا سا نأ جاجملا لا ه5 و تكرر

 : لع نيت ل بيز يف لاقام يتدشنب 5 نيل نيئمؤملا 2 ةعس نم ءيرب انا لاك ماس 0 0 100

 هلوق يعرف دينا كاليو ديزي هل لاقف ن 31 يندشنأ اذا وهو هنع نوفل قلق ١١ لو هس

 تارفخ .ةوسن يف بنز هبإ #* تشمذانامعن نطل اكس عوض

 هلوق 53 غلب يف و 01 < اطزمم ن تت اذا رعت تك اهمللاو 5

 تارذح هئقا نانق نكو *. اهعازز .يرغلا 57 كا

 1717373190: 125023717312 7 ريم 112517 7 2.23



 (؟ه )

 هلوق 0 غلب َىَح هدشنا ع تاس تارفخ ةوسأ نم امال عانرب نإ ط ّقَح هل لاق

 ِ تارمتعم نم رال نيببلت »* ةيشع تاخار خشب نر 7 7:

 هلوق ىلا غاب قح هدشنأ مث اهتملع ام ةماوص ةجاحح تناكدقل تقدض لاقف 0
 تارت لع ا عج وج رخو * يق نمناسلا: فا أ نرمح

 كعاينرا ا ينا كحيو هل لاق مث م ةملدملا را دارا اذكهو ليش تنك لك لاقف

 هقي ع بلاط هبأ لبقو رول ايل هل ضرعي ملو كت ا و ءىرب لوق كلوقو برص عامر ا

 | ديز 3 15 ةيطاخملا 0 هطاخن هنم ليوط بره دعب هب هءادعو هقيع نرضل هب هم منيل مسن ةأودا

 تس وض 2 -ةيزيف ا لو
 نزحلاب قوشلا هداج ابكر الأ دب نكن نم رانا كتقاشو تير ط 1

 ينل اا ا ناك و املوعأف * يوللاب بيز ناعظأ ىلا تيرا

 نصغ ىلع او>ش ءاقرو ةقوطم * تعدام بيز كاسناال هللاوف

 ينعي يذلا الإ كيتني لهو لع *« اوي موي ىلا لاجا لذ
 ا و © قتجضف دقن رثلاف ةلبصو

 ما ناك نأ ةاززتم كب 5 * يريشع لحو لهأ يي تمشأو

 ىنعد وأ ىذاؤف ىل ذخهل تاقف ه6 ًامصان يمع نبا اهف ينمال دقو
 فرغت لجرلا وو اع تايألا 0 نيداسلاو نسمللاو يناثلاو لوالا يف عرس نبا 2

 | الل تلاع تا ف اذه هلوق فاسوي تنب بنيز غلب هنأ لاقف ديز وبأ لاق قحسا نع ريصتبلا ق2

 ًاقح هاري يهذم رعب الو ينفرعبال يب لهاج اذه هلوقب عمسب نأ ىثخأ ِتلاقف كيكسام اهنمدلس
 ًاضيأ اهف يريغلا لاقو لاق

 اوناب موي نامظلا كم داعأ 5
 نول تف نيل نا

 يئرص_ لجأ قات نأ ليزا

 ثابالا نم لما يرلا د 2

2 

03 

 ثاربلا لبق يعترت ًاجاعن * اوناب موي تادحلا .ىلع نأك
3# 

0 

 ثائتحا يأ يو اة

 تاك ا رييتسف كلاش

 0 .يعادت ادا ماحلا ينجي

 ىبللا نمد ندهوع 5 8

 انومظم ودير محو ةنمط الل لقرامناو ةّمظ اهتدبحاو نئاعطلا هلو3 كتفانأ يورو

 هلوقو ةنيعظب ةميقملا:ةأرملا د رثكوي اذه لوعتسا م لوتقم يننميف لق كلا
 مهاوهتساو ليمجا ىرلا يذب ليق دقو ةحيحصلا ةياورلا 5 * ثانالا نم ليما ىزلا ىذب #

 امو ةنيزلا نم رهظام ىرلاو تيبلا عاتم ثان الاف ترو اناا دولا 4 0 لح سالو
 لماكلا نم هأ اوطلغ انهه نف ثاثألا نم يزلاو ثان لا ريغ يرلاف تيار كلوق: نم# ع

 ( -نندا 2 نادال 0



 3ك. (؟5)

 1 ثالثلا ججحلا ىف تبقال م * قاوبلا جحا يف 0 الأ

 هريغو صفح نب ناْع ا نأ لعَدأَر 5 لاق قدحسا نبدا نع يي نإ نيسحلا ( ينربخأ )

 هل لاقو ريبزلا نبا بره مادا ثعب ا ناوسم نب كلملا دبع ىلا مق م 15 تونا

 اذه ناو همت تنب يف هلثم لوشي لككرلا كا زي هام فايز قلبا يف لاق انه [هالغ نا نينماوملا ريمأاب

 0000000007( | ذو كانهم ىلا هيت نآلا تنأو مهو هلا قوتتي لزب جاجحلا هتباىتب
 نب بوقعي ينادخ قدحسا لاق هل ضرعت الف هيلع كل ناطاس الو ىراح ىريغلا ادم نا هل لاقف

 ريب زلا نبهللأ دمع جاححلا لتقدقو ىريغلا عع 0 ل بداح نب . مس ىف لاقلاق ىنةثلا دواد

 ْ يلع فخ كناكم نادل لاقمت هباعرف مه 1 ناك ىد ىيعلار 0 دل مالا 0 ا>و

 هلوق هدشن 1 يندشنتل لاق ع الا تاقام لاق تنيز يف تاقام مك هل اق 2 مّ عسبابف ندا

 تارطع ةوسن يف بئيز هب * تش ذإنامعأ ن نطباكسم عوضت

 تا 00 ءاحطبلاب يثاوم * هش عتاوم لاق وف ىذلاناعا

 ذآ 11 حج جرو هلا ىتانم نك االافارطأنرمح
 0 ا اق ايلك كلك قرفناو لاق ًايطو ايو امرك الإ ريم الا أ ترك ذ اف
 هلوق ىلا غلب

 ”ا ل 1 ا ري لو * اهعار ىرمتلا كر تاراامو
 0 ا نا رسلا لاحم ةرخأ ةيبزأ الا ناك ام هللاو لاق كيكرب ناك امو هل اقف
 ىلا 0 10 ليلا نع ناركلا اثدح لاق ىمع ( ينربخ أ ) هل ضرعي مو 000
 مكحلا نب فاسوبإ, تنب تايزب بيشنإ ىف هاا ريك نا ناك لاق نايل نب مساع نع ءاطع ن

 : 0 3 نحيلا ىلا برهف هناا تعطقل قدص لئاق لوقب نأ الول لوقيو هددها جاحملا 1

 هبره يف لاقو ندع رحب
 عجا وه 5 ويعلاو يرست براقع #* انثي رحللاو .جاجحلا نع يتتنأ

 عطاف لعاالاو جاحللا ن ءامو * ةفيخ تشهجحاو اعرذ اب تقضف

 علاض ل 20 تحلف 2 * هب ينءاح يذلا ناتخحأ يف لحو

 ل يدل رح كنج يل ىللاو هل 1 تنف

 2 ريبصلا رد 0 رأ مو

 # هرش تفخ يذلايض ع :ءأامو

 د

2# 

 عجاوفلا ينتسعذأ ريخو فعا

 عجاضملا تدشد 5 يلباط الو

 عباصألا هلت ل نصح كيبساو * اعلاط كي را نعال ىل اه ناكملا

 عراجشا نب يوم هماهم ةوغ 0 نا فيش نع ىلف

 عساو كلاباال ىانم تئش اذأ *فسو»نباكنعض رعلاتاذض رالايفو

 ماض هللا ظفحيال يذلا ناف * ادهاح ف:شاف جاجح ينتلن ناف

 : فقو قى ءاخ هنطو لا قاف اراه هماقم يريعتلا ىلع لاطو هيلع رد 0 جاجا هيلطف



) 7/0 5 

 لوقا يذلا انا[ 5

 سعذ هنثي مل ضايرعلا دسالا نم * افئاخ تسلام جاححلا نم فاخا 3

 راس هنود نم -- بضع نا نت يلتاقم ل نا هب ذب فاح 12

 لب لاقت * ادهاح فتشاف جاحح ينل ناف # لئاقلا تنا 3 هبأ هل لاقف جاححلا سار :

 50 ا دقو تع * ايرغمو اقرش تفوط اذ ان أاهف

 )0( ينارت دصأ 5 الا كتاذل ن يف ربطت ك كم ءاقثعلا تناك واف

 : 3 3 لعلام 0 هل لاقو هئمأو جاححلا مسن لاق

 ب 0 اهحوزب نا تايز ىلع ندم ع 0 نأ هريغو 0 2 لاو يبا ينادخ دام لاق

 هنام ز يف شم : راد دكموب وهو ب ةرمشع عبس ل 0 ( ود»و ليبع يبأ نب ملل دلع 6 مداقلا

 اهحر < اقدانأ اهجوزف م ا تراتحاق رب كك خ .شوهو ليقع 1 نب مكحلا كب بوب أنب م كا ْ

 مكحلا لمعتسا قار كسلا ل 0 وهو اهءرك طاير نب دمت ناك ا ىلا 3

 0 كف ةرصبلاب هتطرش هالوف فان نا دم يف بنيز هتءاكف ةرصبلا ىلع بويأ ن | 3

 نعمل 5 5-5 مث لاق هيف كالا نه م مالكل كلذ نوح ادن كتطرش اء اهقاح ايبا قواك تدلو كنا

 توا مكحلا لزعو ةرصبلا ىلع ىردملا لاوس ن ؛ مكحلا جاححلا ل مهل زمق ف ردحعل

 تأيه ةرصبا مدق املف هلام ٠ ند هزره>و ةرمم || أ 0 كدعل --086 م مالا ضعبل همك داو مع |

 ريم اره نوف نأ ا ْط ليقف ةوسل اهعمو نيثاسإلا ضع ىلا ة هرم تح ردو مك باز هل

 اط هتقشكف كل كاد كلاَقف ةولح الا ال تلاع كفقاس ذأ بيز 6 1 تلاَقف اهم اقاس 0

 كك هم ردح عم بايزا هجحو 2 ناكو لاق الاؤعءا> ف يدخما ن تلاقو اناس نيثالث امطعاف '

 ا نب كلملا كم - كك 5 نبا لتق اماق نولع افوذ اكل م جر امل ماشلا |

 قل لع كا يو نان تك اهاطعاف ريا اهريخ تنيز ىلا ااتك لوسرلا َ بتكو حتفلاب

 ىو اهادضع قدناف ا معسل تطقسو تن رفق بات كلا ه4عقعق ةلغيلاتعمسو 1 7 هنرمشلف جدوه

 أمري ىرعلا لاَقف باز ةافوب حتفلاب د كش يذلا كودرأا هيلا داعو تاق اهفود ظ

 هم

 سس ورح

 هقحاولتن ح>رأم حالاذأ اوده 37 هقراوط يني رثعل فيط تايزل

 هقفا مم را هه ميل« هيب يشيل نس نال ا نانرم كيكيرش

 تاك تل 9 تك نا د امحر ضرألا يب تقاض ص يدب ل

 ينارت ىلا تكل نأ الا ل 08 د ايوا وأ ءاقنعلاب تا ولف



 اللالو هطانقأ هاذسلل“ ل .تقلاو دم قهالا ظامباع اذا

 0007 0017 نا قب امو قحسأ نع رصنبلا يرحم يف رصتخلاب لوأ لقت هنملو دعم هانغ
 هعم هرابسأ ركذنل هعئاصو هتقيرط ركذن م يريغلا بسن يف

 تا
 أ رفذخ ةوسأ 2 بيز هبا # 3 ناهعت نطل اكسم عوضت

 تارمتعم ِن مح ا نامل © ةعمع. - تا احتار خشب نر

 ىحي نب نيسحلا (وحأ) قدسا نع رصنبلا ىرخي يف رصتخلاب ليقث يفاث حيرس نبال ءانغلا

 :ىرهفلا لسه نب هللا دنع نع ينئادلا ن ع 5 نع قحسا نب دامح-انثدح الاق ديم نب دممو ظ

 رفعح نبا خاباف نيهزتتم ءال-ملا ةزعو خشن نبأ فداصف اهزنّم رفعح نب هللا دنع 0 لاق

 ىريغلا رعش يف هن هانغف يحي انأب يننغ 0 الا لاق م هنت 'هف يناغ ةز رمل لقو هتحار

 ىلع اهفصن قلأف هتلح قشو ترحنف ه-:لخارب نما 2# - ثشم نأ 00 نط كشم عوضت #

 ارانيد نيسمحو ةئاع هللا راص ىذلا فصنلا حرس نبا عابق حرس نبا ىلع رخ آلا فصالاوةزع

 1 نزاتخلا هب خلع اناع ا فصنلا تقلا ةاهايم وا هئيز موي يف تسلح اذا ةزع تناكوا

 لاقروصنم نب ىلع نب نضاو :ةدح لاق دعس ينأ نب هللا دبع يتثدح لاق عيكو فاخ نب دم
 قرى ف نم تديسملا نب كيعسس نأ لطم ساب ءلا نب دمحم نب ميهاربا نع تاتع وللا يودع

 00 نب صاعلا راد يف ينغتي ينرذلا رضخالا عمشف 9

 تارفح ةوسأ ىف بيز هب * تشماذاناءعن نطباكسم عوذت

 لاق مث هعامسأ ذإي امث هللاو اذه لاقو هلحرب برضف

 تارهحال افكلا ناك تيا د لع 32 2 تهز ىرح تبعالو

 تاملظلا :يف حال ردب لثه ىلع # 0 افحو كسملان ان تاعو

 تاق ع نم حار - نم اميؤرب # تنتفأف عج مون ىءارن تماقو

 لاق ىناركلا ينثدح لاق .ىمع ( نيا ١) كسلا نب بعسل عقلا اذه نات ور انا

 نيد 1 يورمولا نارمم نب هللا ددع ن رع يجمصالا ي > أ هللا دع نب :نمرلا دنع: قدح

 نمجرلا دنع نع باهولأ دنعنب دمحم ينادح 3 يلهملا دمع نب ةريغملا ينثدح لاق ىلوصلا ىحي

 .ةنس ةكمب ميقت تناك ةحلط تنب ةشئاع تميل امل: اق ىوزرهلا نا رمح نب ا دع ناسا دع 0

 تايشعلاب سامو هيف هزئتتف كانه اهل ناك رصقو فئاظلاب ميظع لام 1 جرو ةنس هئيدملاو

 ا0 00 ٠ ١ ووتكا تلاقفاط تسلق هنع تلاف# رغاشلا يريغلا اهب رف ةامرلا اهيذا نيب لضاتتف

 تلاق ةنلا اماظع 00 دقو ىمع ةنبا كلت لاثوا يباع عت هماق سديز يف تلق ام نسا هل تلاقذ

 تامل هل تكم كَ ناهعن نطب 6 عوضت * هلوق اهدشناف تاعف الا هللا كيلع ك0

 اللا هوطعا وتو انيد.الا"تفصو الوانطو امرك الات شد الو الرج الا تلقام هللاو تلاقف

 اد دراج نس, يسعنا هل تلاقق ريدا. ىلع كلاقخ ال ضرعت ىرخخالا ةعللا تناكاهلق مهرد
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 دار ها هوعد تلاّقق 4 ملا اهلاوم تد وو كنف تلاع نإ ثدردعأ و ع ند كدشنأ و اه 5 باز ّآَ

 اهدةناَف 2 تن را لاق امث تاه هع تذبأ دقت هيلا نا م

 قرشلا علطم كباب اودغو * قلخا نسحأب اب ريمآلا نال :

 تودغىناو قلطلا ب بك اوكب ادغ يهجوب احوز تّدحبص اذا ينأر 5 رك ذام هللاو تلاقف 1

 مثرد 5 .واعأ - رفرلا بسملا يذ تدبلا ف قلخلا ودخل أو قرشا يلا ىد>وز ا 8 ع

 0 لاق يبعشلا س ساو نء ليعمسأ (نيداو ىريعاي اذه كعل انما ل ا الو نيثلح هوك اأو ا

 ميهارب | ىلع بضع ديشرلا ناهيبأ نع دامح نع 0 8 ؛ نيسكلا 0 قحسأ ن 0 ةيش 9 -

 أرمذاح يلصوملا ناك ول لاق ه 1 ذا هااح ىلع وه اثق اموب حسب راجعا 2 3 2 هسر ةقرلاب هيبأ 2

 هب ءيش ثعبف بنذ ريك: هل م 1 ىحت نينمؤملا ريسمأاب او ١و أانرورسس و ان سبأ ع ان 0 ظ

 ينغف عفدناف يف در ناي قس نسبا اموأو هيلا رظنم مف ديشرلا قرطأ كح املف 7

 تارفذ ةوسأ 2 تايز هل # تمن ناهعن - ناب اكسم عوضت

 مهارباا هللاو تنسحأ لاقو هس ءا ارظن مث ابرط زتهاو ارارم هنت كرح نا ديشرلا كالامت ام ]| :

 |ناكه .تاعقام 2 ا ول لاق الوأ كاضر ىديساي لاق كلذ لعفف عل اا 00 هدودق و 1

 هيف ينغو د فاعل اق انو مكر بلا نيثالثي هل سا

 فئايطلاب اهنصمو * ةئع ذك وتش

 فقاو نم بنيزبو * افتاوم كلت 8

 فئاحةوفحو سب * اهني مل ةزينعو
 فلاوسوةلقمبل * ازفلا اهكحم ءارغ

 مخزو رصنبلاب هنأو حرس نبال هنأ ةنان نب رمح 5و اش طا نع لمر فيفح يملا 0 ءانغلا 3

 تايز يق راما ىف ءانغلا نمو لوالا ليقثلا نم 0 م ىكملا نبال هيف نأ ياشطا م
 ماهو - 4 ْش ْ

 ضال 00 ف 28 نماالا
 لدا ةءاتملا ناب د ارالا عرف موياسنل تءارت

 لسعلاب وذو يم ازا حعيرو * ليبجزلاو لفنر ا

 ليتششلا كولا اهسصاع اذا * انيءاما< 2 1 ظ
 نأك فيان هيف كلالنأ سنوي رك ذو قدسا نع رصنيلا يرحم يف ةباسلاس لوأ لشن دن 0

 اهو نيرتلا نيبو هدم دل ا و * لصمحّرلاو لغترقلا | |

 لجرلا لعف بكرلا ضرعاذا * تيار لهاجرا تل
 لوف نلق قانا دج اكتم د 1

 نباحاجحلا انههيريعلا اولا ندا هتشوط رش و أ ىلذبلل | مف نأ هسبأ نع دامح رك ذ
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 د 0 ظ ءأعلا 000 سلو كاذب ومسي زاجحلا 0 ةمكلا هالحال ٠ ك1
 | (قرخاف) اهب اًواضتسا راتب اه وقرحأهباحأ ناكوابفهماقعهنأ اومعز هبمكلا لحأ هنال لحما ريبزلا
 | نإ لع نب ليممسا نأ. يغلب و يأ ىلع تأرق قحسا نب دامح لاق لاق ىسادرملا يبي نب نيسملا
 || ةنيدملا نم هيلا تفزف ريبزلا نب هللا دنع دلو د بوقعي تنيءاممأ جوز“ سادع نب هللا دنع

 ٠ هلوق اف لاقف هل تدسنف اهنع لاف يريخا دب سلا ىلع زاوهالا, تر 5 سراشب وهو

 هبق املاءر قوفو * ةلغب ىلع ف زك ص

 اا رج ا# يذلاتابنمهيعبز
 ْ 4 ,حولااهبوأوعمتد حاالف# دحام كلم ىلا فزت

 | يف ا ديزن نب دلاخل * لزغ ىنعم باقل نمالا * اطوأ يت دا ةيماللا تاسالا ناب ليقدقو

 | ىعاشلا يخابلا بيطلا نب نيسحلا ىنثدح ) يماسلا ةرجشيلال ان 17 و نيبزلا تنب ةلمر هتجوز

 ]| نبادتع تنك لاق 0000 1 قش نركب وبأ اقدح لاق ذيع نب ةسبنق انثدح لاق
 2 لوش نيريس نبا هدشناف رصعلا ةالص لبق رعشلا نم 'يش نع لا نال هءاحف نيريس

 لسعلا بوذو ىمازلا رو * ليجز لاو ةمادملا ناك

 لدتعا ءامسلا طسو مجنلا اذا * هنااا در هد نيس

 ةالصلا يف لذدو ربك أ للا لاقو

 مد ُه راتخملا ةئاملا نم وويل وص 7-0

 اال 1 ياو نك لوألا نأ * قرا كب بهذبال كحيو تباقاب
 قرا كب بهدي يورو

 : قرتحم تدك دق مهرجخ نه تناو * مهرج ذا اولابي مل مهطابام

 تايب يفو اهارحم ْق يلع _.سولاب لوا ليش واتا هزلو طايخلا حايصل ءانغلاو 0 حاضول رعشلا

 ' || دلا> نب ثرحلا رعش نم اهرغغ اهعم اوطلخ دق نينغملا نم ةعامحف ةدع ناخلا ةديصقلا هذه نم

 ىلاعت هللاءاشنا كلذ دعباهرك ذم حاضو رابخا يضقتتنأ ىلا اهرك ذترخاف ةمره نبا رعشنمو

 هد هبسنو نملا حاضو رابخأ اعد

 ني 313 نب لالك دبع نب ليعمسأ نب نمحرلا دع همساو تاهو هلا هيلع باغ بقل حاضو

 رزهو عم نمعلا اومدق نيذلا سرفلا دالوأ نم هنأ موق لوقيف هسسن قرقحم يف فات م د ىبا

 ةيواعم نب سنق نب ور*نبنالو>ل ا نم هنازورخا م زيو ةشدخلا يلعن زي ىذ نب تس

 7 عسيدطأ نب نأ نب ريغز. نب تم رعنب نطق نب ثوغلانبب.لكاو نإ نسمش دبع نب مشج ن نبا

 دلاخ ريح نمهن د ناطحق نب فءرااوهو برع نب بحشب نب ايس نب ريمح وهو ججرءلا

 1 ل 1 دج يبأ نب قي ددا3 ني: لممسا هوبا ناكو برعلا لمح | نم نول حاضو ناك لاقموثلك نب "1



 ؟ احلا هب مشهدا لوكوم ليعمسا شا رق داو هناةتلااوماقاو هيف ٠ هدلوأ]

 حعسم نإ د ريمحال كالا هب مح أملف موعم رصح و ءىمأ يف ءانسالاو نويراخلا عمتجا ناك دقو مط

 سرفلا يعل 0 يذ 5 م 3 ا حاضو تحاك بهذا هل لاقو هلامح هحبأو 220 ىلع هدب ْ
 1 7 حاضو بقلف ذئموي ذنم ملكا هذل_ه هب تقلعف هنرضنا ني قد نبأ م« مدق نيرذلا :
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 0 تضقناو اهاهاىلا َمَأ تا لفط وهو هوبأ تاّف ىرتشلا رام 9 , ورم نإ نالو>

 هيل حو هم ءاحف هه جور ره ةاحل بو سرفلا دالؤأ نمارلها نمالحر تس

 هناهماجوز يعدأف هن وبلطي ندج يذ كا نم مناعبق 9 ىذذلا ن همر يمح ن هه دب لها نمةعامج مهغموهيبامأ

 هرم تان 2 كلوش ثدح كلذف ةيدنل حاضو ةدح ده 0 : داو 1 7-5 دل 0

 ندعم نذل دودخلا تاكاو # ءانس قداعم يق نا

 نعللا ةانا نم ناسا هل 6 يفو ذاد مر ا تان ق

 ده يبأ م اها لو 0

 لدرمح 00 ه كعل لالك ديعو د ذا ١ و4 ادع ليعمسا يل ىف

 ناك لاق ا نع ماشه نب ٠ سام لا نع 2 ىنادح لاق دررد نا نمل نب ١ له ) قرح (

 مهوجو نورا نيعنقم ب علا مسأوم كدودرب يقاطلا دسز عبأو يدنكلا عنقملاو ندا حاضو

 ثيدحلا اذهب تن "د موثلك نب دلاخ لاق مهام ءاسنلا ند 0 نقع ارذحو نيعلا نما

 5ك مَع وأ لاتف 2 ,الا ند ا نأ معزي ناكو كلذ رضاحت نذملا نب روعم ةديع أَو 5000 :

 06 يكن ماو ةساع 1ك ودبأو ناع مسأ لالك دس مع اهل ت تاقف ىمراف مسأ ذاد 3

 ليس اذا 00 يش غلو ةشيطا ىلا مس أ يب 00 0 وهو ةهرباب اومست دق ةعامج 7

 امناو قورافلا وه رمت ىعس نم الو قيدصلا وه ركب ابأ يف نم لك ننلو يدر مساب يلع

 ممل نيو 0 ق مشاوةد 5 3 محوف لاق هعذ لن الو 0 تالالدو تايد ءامسالا :

 يأ لمعمل ا ؛ دلاخ لاقو ينالكلا دايز نب دمو يلكلا ن ءانعرفلاءاعا نا
 ع تر نم ٠ ىدنكلا عوردلا يذ نب ناعر ا مأو ندح يد حاضولا ّ

 نايزرملا نإ كفاح ٠ نا دع ) 0 ( ةضور ط لاش مرا لها ن و أر ىوم حاضو ناكو

 ]| (ىرخا) ىدتكلا عوردلاىذ نب ناءرفدلو نم ورم تنبةضور اهنا يباكلا نبماشه ركذ لاق

 يد ند مل نع ىرمعلا ا لاق قار ا كره نإ دلي رك لاق عكو فل : نإ دع د
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 4ر 5-5 هذ ةضور ا لاقي سرقلا تان نم ا ىوه علا نا سايع ن ١ هللا ديع 0

 كلذ 2 لاق 2و هنريثعو 1 هاعو اهاإ هوز ند اهموق عنتم ا اهطخو بهذم
 رع 5

 تس وبك

 دكت مث ءر ءرملا قشعي دق #* دحام ضعل باقلا 5 أ

 هبأقو كلاسي وهو 2 ايقح هيد ءرأ | مكي دق

 دهسلاو كنف مةسلاهفشدق 7 لزغ تف نم نيدير أذام



 : ةنساألا ددبن ىلإ تابهد# مهفاخأ اك قودده

 ريغ مهاربا تاتك- وم دامع ع ل 0 ورم نع يطع سولاب لهر 2-50 0 نبال اضف

 || لاق يزوتلا ىريخا لاق ديز نب ملاس يف ' لح لاق نايزرملا نإ 1 نب ري 0 ا را

 ّ :املف ة هصور اط لاقي هديك ن 4 اسما ي وه حاضو ناك لاق دما ن ١ .لم الا ن ء يبمصالا 0

 و اهدلب نم لجر ءانأ مث ةليوط هديه 1 رع تح ورف م 0 0 5 ع روش

 ّ تمدح دف هضور أ اذه قرح لاقف كريخ امو يكن كالام هباححأ هل لاقف ف تش هيلا رسأف

 || ىلعلدت ءايشأو ةريسي اسملالا ما لهأ يورب ًاربخ امط دن لو نيموذجلا عمتيقلأ دق اهآر 37
 ظ َ لكم كديألا معلاو كت دحلا ثع عونصم بات ا حا مف لصتم ريخ امأف هرعش نه كلذ

 ل حو نا 0010 راردلا دعت تن نينلا ماب بيش: اهميبام عطقاف كلذ دعب ماذخلا ا

 01( رت ]) ةناكملا هذه بقع اهعضوميف رك ذن امهراخأو كلذل ديلولاهزتقق كلملا دبع نب ديلولا
 00 ارا 0 0 سم [تدج لاق بر نب ريغز نب دحأ انثدح لاق فاقخلا ىلع نب نيسملا
 00| لغأ را دا 2 ىو ريش ىف آب بيديو ةضور امل. لاقي ةأرعا ىوهي نيا 3 ناك
 لوقت اهقيو نيل

 تمس وم ظ
 نعيلا حاضو تينع # دق حاض ولا ةضوراب

 نردلا 1 5 د بارش نم كلءلخ ىتساف

 ننف ىلع ناتءا مس كم لا ينجي ل

 نميلا 0 0 ةضور م حاضو ريست فارعل ناك نع معلا لهأ ل 0 بوءصم لاق

 8 0 مهلا داع 3 " ةعاس مع لدعو موففوت ا ريسإ وه انش هءاضكأ عم ر رفس 2 ناك اًناَضَو

 نهتدحر ا نيموذجملا م تلعدف مدح دق 2 هصور 3 تدع لاو ها نع هولابف

 هريس تاسبالا ف ءانغلا اهم .ارمع 5 لعحو يه نم ار ا ماد 0 نديم ِ اهدلب

 حاضو هلاق امو ءائغ اهعيمح ف ناف تاسالا ماك 2 تسلب ريا اذه 2
 0 هفو 1 ةضور 2

 هيمع نع ريب زل نع يعرخ اندشنأو ءاَنَع

 9 :١

 هسا 9 8

 لزنع انيلع اوداح و كالذ.الا ةضور ريخأي حاضولا ةضور ابا

 قتقاف تش ناوهييحاف تئشنافب # هلقعب تبهذ حاضو كنيهر

 كدتمو + كنع انا دقوتو * اهران جوحتللاب انيح دقوتو

 هلوق دعب اهمامتو.ءانغ اهرئاس قو: ىعصم ها 0 هع ا را فاش وبلا لوذلا تاسالاو
 نافل لع ناتلاحت كدعشلا يسجل : ينا

 0 امعاطتق» * هفلا وعدي جوزلا
 موج دموع دس موجوع جس جة جت كشط
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 نطف اذا سنلطا الو نكح دللا كما فو دا

 نيغلا وه ةاعولا لوق « امان ءان ولا 2
 نع كونو :اوضصتم ك4 وبا اذا اسكر
 ”نكسا كدينعو ىلا هك انعودنت ا

 تا كلذب 0 < الددل كنع كلل
 * اك تدق د كنا 18

 0 0 نك تر ك6 مْ ىعومد كفر

 نط اذ لعش ناك 8 اةدصم تا

 نيسلا كاد الكت ا و 0

 ل نم تم هللاو 27 ات 1 هو8فح

 نمي هب داؤدفلا نأ * ةتئح >5 اها 5 رح

 دع
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 ع ع

 نطولاو لجأ تدلقو يتبحا هنف“. تضصخال

 نطشلاك ضيا تقلع اذا 0 0 ا
0 

 نيللا تعيض فيصلا يف #* اناصو باطت 00

 لاق )١( هتقذم ىأ نيلا تحبص فرصلايف هيورب هريغو لاق انك 3

 نيوأ كبنفل طه 03 سوا ] /!ٍِ '
 ندا هل جيحلا قاس * دا تاورادم آم 01 :

 راعشلا هده ةضور يف هلو هللا ءاش نا سني حاضولا ةضوراي وهو ةديصقلا نم لوألا يف ءانغلا 1

 قع مدق جزره أمف هلوق نش هبف عنص ها ىلا عش مل اهضعبو 4 4عنص 80 نك ش

 سس وص ش 7 7

 رباص الو هالال باقلاف * رك ابلا مكنا لج نع وراي '
 ا
0 

| || 0 
 ران لجر انانآ نا: * انراد نحاتال الا تلاق ا

 هيض بلاط اق اق
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 ران مراص قيسسو هلم *

 ٠ ىهاط 4فقوف يناف تاق * اسودنم رصقلا ناذ تلاق
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 صهام حاس يناذ تلق انمود نم رحلاناف تلاق

 هاف نلاح> ياف تلق 6 ةهس ودا لرشلل

 ٍق لاق رووهشيم لدم اذهو ىلوالا ةياورلا 6 حملا نهللا ٌتتدعيص 27 مهضعلو هلوق 6

 دار كا بطوخ قلو :ءاتلا رسكي نيالا تعيض تملا لثملا فو عا ض ةدام يف سوماقلا |

 0 0 تاعبف قام اهحوزتفو اهقلطف هةه ركذف رس وم تف 520 أن ا هب تيطوخ 0 عملا

 كلذ ريغ ليقو هأ اط كلذ لاقف هحبيوتسأ
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 رفاع 0 يناف تلق * .انئنب ضيار ثيلف تلاق

 صاسسلا عجم ام اذا تأف
 ريس الو دا ةلبيل نإ عديل ط وقيل اناع طقسا

 مأشلاب وهو ةضور 2 لاقو هل ا ىكملا 0 5 د ق ه7 تاسسالا هده ُّى ءانذأا

 #* ةحيح انثنعا 1 تلاق

 ايمْلاو كلزانملا تر ديا © اظن نا: قله . ماشلا تبا

 انوعش أوعطق اوحيصا انحو د باوعش ند لزانملا ترك 51

 .ابونج وأ الامث نا مكبلا * لؤسر انل حايرلا تيل الا

 ابيرق مللق ىذلا انغلبيو * اعيرس انلق ام مكياتف

 اييشملا قراقف ف يدباو د 1 0-5 كاوه ينةقرو

 000050 31 برتالو « رادطحش ةضورا كيسني امأ
 ةاماناف لاق غور

 شاشعو حطابأ نيب موقلاو * يئاغةضور هطاداؤُفلا برط
 + ب اةلض رانودوت دهاقا

 *» اد حلا 7 لكك كلف

 ني .ريعك ساو ت>رةضوزك وعدا

 كروزأ فنك تلق انرزف تلاق
 اني املس ىفويما نكف كلاق
 نها َ -- مومعم انروزتف

 ةرم حطاب يع اهيسقلو

 ادهسم كيو ادووعم .تالظن

 ياو يم-ح لس كح ضورأب

«+ 
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2# 
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 شاشرو يجد يفذز->و رفق
 شال تهحا اذا نحنا نا
 ىثاوكب يشينا يشذ اواقفش

 يئاخ كرس جوخ ؤرما انأو
 يثامت ن يذلا ىنو> ال فططلاو

 ىئافب سدل حاضو ايرسلاو

 1-0011 لدحر - لالخ
 ىثاوغ ءادرلايف ىنبع عومدو

 تاع تحلب ىح ففلا يف
 ( اضأ اهف لاق امو )

 اا بر[ ىدهأ نم لاح « البس ًاجرف لابخا قرط
 ةامالا لمعت متاود سمح #* هلزتم نودو ىلا يرسو

 اكو نا ددالا نرح < انتم“ رازي نم ذا
 المش مهلك قئالخلا ع ل ل ا ع
 القع ىل تيقباام هللاو * يفكدق ك.>ح يه اذيحاي

 العسفلا ىبجاف كيلا الا # فرصنم كنع ىلام هللاو



 (مو)
1 2 5 

 00 ا

 - 3 ديس
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 0 ل ا يت 2 2 2 222 2ر2 2 ع | يب

 د21 كا يزورملا نسا نب مساقلا انثدح لاق نإيزرملا ن احن دقعا نوح
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 ىل لاقف نيطقلا اذه ن

 اوم كنت ل اذا ريكا عنصت امو
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 قاقلا ةيببحلا نود دتشاو * قثت هب يذلا سيحلا نإ
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 قودنص يف هنراو تفاخ اذافاهدنع ميشو اب || لذ ديفديلا لسرت تناكف م نشا ع

 هعم هب ثعبق هل امداخ اعدف هتسدتساو همحبأف ة ةمق هل هو> دوال يدهأف هيلع تاق

 حاضوو ةاحافم اهباع مدا لخدف هب كب اى :عأ هوملا اذه نا اط لق لاقو نشل

 00 يقال وماي لاق مث ىهوجلا اهلا مفدو ديلولا ةلاسر اهيلا ىدأف ىرب وهو قودنصلا هتلخ

 3 نبا يدك كاقف هر اك ل يلا عجحرف ةمارك الو ءانخللا نباي ال تااّقف اريح هنما
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 كلذنودأ امو بشحلا 0 9000 26 راو هدا رجعا ىلا كالا اننطتو كرك ذ ادو كاتقدو

 ْش هيلع ديلولا ساجو هلاح ىلا طاسلا درو ضرالا تيوسو بارعلا هيلع ليهو ربلا ىف هب فْذدق 0

 يف ًارثأ كلذل نينبا مأ تأر امو لاق مويلا اذه ىلا ايندلا يف رثأ جاضول مويلا كلذ دعب يؤرام مث
 ىنبدح لاق ريهز نبدمحأ انثدح لاق ىلع نب نيا ) نر ) امهنب توملا قرف يح ديلولا هجو
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 © وص

 امالع عومدلا ىتآن مالعو * اءاتح انزح مكن ماتح

 اهاقسالا ترو ودازو | متو © لتعاو+ ماش دق يب يذلا نا

 اما> نك قفشاو 0 « ةضررم نينا مأ تحبصأ دق

 اا لاثرألا اع رحاو * اهئاغ لوطي - ىمتمأ برا
 '0001 لارا قواق دق # اهكراب ب رقلا لجرلا اهم ريجاو
 اماصعا اهباج برب اوهصع * سؤبو نييهارو نيبغغار 5

 اماظعأ اهمالك عاطتس 0 »* ةدومح انثلا ةرهاظ بان

 ياشبلا نع يطسولابل مر فيفخ يداولا مكمل س.اخلاو عبارلاو تلاثثاو يناثلاو لوالا يف ءانغلا
 مث سماخلا مت عبارلا ىو يللا ن هاو تاي 1 نوره يتياور ىف دحو امو يم وم نب هللا دبعو

 لاق لعد ٍنسملا ( ينرخأ ) ياشطا قياور نء لمر فيف> يداولا ورمحا يناثلاو لوالا
 مهف نيثلا ماب حاضو تشن كلأا دنع نب دياولا غغا اب لاق بعصم انثدح لاق ريهز نب دحأ انج

 نيب وهب نأ سانلا مهونو هلوق تققحو ينتحضف 0 نا هل لاقو هيف هنا زيزءلا دنع هلاسف هلتَش

 ةمطاف هتخأ 2 نيئيلا ميد دق هنأ ديلولا م غاب ىتح قاحو طظ.غ ىلع هنع كسماف ةسير يعأ

 مف لاقو هنع ىلاعت هللا يذر ري غلا دع نب رع ةح وز تناكو كلملا دبع تن

 1 ةفاطاوةفيلخلا كح ا اعرح ف للا وةفيلخلا تنب

 اهاهأد رسملايف اوناك كاذكو #* ترشابواهب اهاباوق ت>رف

 مث بهذم انع هل الو انتاوخاو انئاسن ركذ نع رجدزم لكلا اذها امأ لاقو ةظيغ دتشاو قتتحاف
 ربب زلا انثد حلاق ءالعلا ينأ ن نب يمرألا ( 550 ) ايح اف هنقدو ت رفح رس سعأو رضحاف هب اعد

 ني دم تدشنأ لاق تودتحللا نب فدوي نع زيزعلا دنع نب كلملا دع رح لاق راكب نب

 حاضو لوق 0

 محالا يف هللا ض>رام امءاعاو * اهدنع تعرضت ىت> تاون اف

 تايبالا هذه مامتو هسفنل ًايتفم الا حاضو ناك نا لاقو كحضف لاق
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 لكلا ينم كل 1 47 مي لا 2 توما

 0 ةلحر تعغرسال اذا * ل كيم رق نع ”ناكاول

 0000 اجت دع لكام < ا بلوط لال كفك نكل
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00000 

 . لسعلا تا 0 اضر يرحم * هب“ نضأ . قطنم+ نع: رس
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 ' لابجو ةفوخم ضرأ لك * ىرسي ءاعنص روصقىف رئاز ظ 5 ١

 امف لوي ةديح ةليوط ةضور يف هل ةديدق نم تاسبالا هذهو لمر يعاشطا نع داع نال ءانغلا |[

 لاتكلا قاع هود ءبلاو ا نوعا عطش ١

 كايقم نه هويت اسملا 2 © مانلا يف بتاع 0
 لاخلا اذه فيطب الهسو ره طقلا ددع ًابحرص و ”داهأ ت

 يللامو ءادقلا كل نها لت < اس انو دا
 لالتعابيوهوذل تعا ذأ ندعوا يوهو 1 مها يهو

 * انلاي وهنمانابق ناكام تسق
 بحلا هلكحاشي اهح دحأمل
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 هلاك اهح تت اف 0
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 اًولخاَو هل ور ىذلاو

27 

 ن

 نإ

 لاب ريغ ينل ةضور ىوهو
 لالتحا نسحو اندنع ةدح
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 لاثلا تحال 1
 لامالا تارشاع حبص يدع

 يلايتحا فيكف اهئقلع ذنم

7 

 نإ

 د

 يلابخ ودبي مق ىل تندوأ اف ص ولاا ان نك تااذإ د

 يبات 0 5 يفأ س-# فلا ةدعم اب ىكلاملا ةنأ ان

 كورلا 0 حال * يلا تلق نا ىلع بذ ىأ

 كالح نم هلالح ى ل و هدقنو نم تح نم زاحملا بحال

 «© ' وص

 لوسمو لئاس انالكف .* لوقت ةاذام ىعانلا امأ

 ليه م20 تب و * اشير تشعامهللا د كاسك ال

 ند :كياغ# الا ادبأ ه4 اح
 لوسرلا اممتاحاحلا غاي

 لوز, فوسدولا دهع نا

 تس ويه
 تاداف قشاع كنأ, تملع * تاح كداؤف ىمقأ يتالايح
 تاقأو ترئك اف كيلا اًقوش - * تلقلقت كتاراذاو

 تاتعاف اهباجح- رويقلا منع 0 تيلعام تاخذ اذار
 تاباام امعومد لش تح * ةباصكيلعتكب تح رخاذاو

 تلظأ و اندالب كيلع تح ر تنك نا

 حاضو رش ل ا 8

 فودو *
 شعءلايفتفقن | الم

 # ترك اذه ىف ثيح

 * اع ترق ده تار

 * ايحرق ترزحاضواي

 ( شو - ناعدا تصر
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 3 و "0 ليسوا لبق“ ين يلا يحب اهفو 0و7 نع يتسراب لمز عرش نآلا ءانغلا
 ل ف اعلا اف ىحيا نأ شبح رك ذو جزه اهف دحأ :

 كسوص
 امصلا هب كتفلاخ دق 0 ىلا *' يوالا ةرالدع الالطا ف رمتأ

 يوتلانمطحئرادتلحويداؤف * اهبح لح ىالاب الهسو داهأف

 ع ىف هيلع بتع دقو ةعامسد.خ الاطوقي تاس هذهو ملا 0 نع مدنيلاب ىنع جزه هيف ءانغلا

 : كوش فو رومألا

 | لاو ةهاركلا لها يف رك ذالا + هبرقو ريمألا  كونرد 0

 اظلعا دَدَع 0 هللأ تاون 82 #١ ةيشع لك صاستلا عباو

 يدنلا سمتلا ءاعتديف تدحع.صاو #* هروس ءاملا برضي رصقب ةدماو

 يللا عطقب م انسطقاف تّْئْش ناف #* ايهاث ةعامس ينع غابم نم

 ىلب يممشت يذال انلقو اناف * ةليحريغيفمحرلالصو تئش ناو
 يولا ةقرط هللا مادا ادعنف * يوللاو قرفتال امرص تئش ناو

 هيي وض امو
 انش انولق ١ تانغاش ب * افلا احرق لالا قرط ئ

 افرح اننأش نم هنأبن * امو بيطلايللوقي دقلو
 افكلا بض# امديذن ها 15 كاان تسع ا

 افدولاو يدشتلاكب نسحا# ينصت نا حاضولا اا

 كرد ها اذ اق كتدو. * اهك رك ذتلقلا دق تش

 راشبل ىوريو سس وص اممو
 تال لا ا كلا دع اقلاو افلا اح حاب
 افطوو اود تضرعل ء د ايظلاك فداورلا عي

 افرط نركشل نكور *« امخلا 0 نركتا

 0060 نإ تاقفاي»# اعلاننأ: ىتلأسو +
 افاح نءبت ءاسنلا فلح * يضقناف يلابش ينفأ
 افلخو انذك رت * يدوم دع 4

 ا را لا را .لاشم ةدئاصقو
 اد 6 521 ودعوا © لزا 7 لك + نمجوا

 0 ةلئان ٠ تان دق: : ىقلا  ”تاذل 0

0 
 لمح يبأ هدو 4يب 1 هر 1 د نك هب هيهسأ ١ عمج + ةديصقلا هذهو امنمو

 ملسو #* يدلك سناوالا تدص



 قل

 كس وص ظ
 درخلايذ ةشم نوه لعىثمتو * درت نع كس ل د

 اقضات .قار ءلا 1 نم سماتو دنحلا ةلهاهم نه بصع دارباو »*

 53 ياو و م رولا تن تل اذا

 اهلعب مانام كعل ا لا 00-0

 دضتلا هادو هاما ن1
 درصلاةليا يف كلا هتدسو دقو *

 دسح نه متر ىلع يوم يذلا يطعتس#

 د ضب دق تنال خماش مالغلكو 2#

 ددعلا لفحأ مفيسلاتذخ ماذا 3

 ع د سعوالاهأ نكات راك تراشأ

 انودعنم انلو> نم ير لا

 هةيلعاف ٌوَسعا قا انشا تاقذ

 دج ا هدعب لالك دبعو # الثؤم 0 لحما ىللاَق

 دمالا رع مود ||نابج كير ان هحاحز 2 ةوهف ائيلع فرطت

 تسرع وك : ”اهضوأ]
 دقت من ءرملا قشعي دق * دحام ضعب باقلا اهمااي :

 دك هبلقو ديمس وهو * ابقح هبح ءرملا مكي دق ١ ا

 دؤر :ةناصخ هنن دق © لا فنين رع اذ 205
 ليس ا ينأ تاهه # مهفاخأ 1 يلوددسم 3 ا

 ١ تل فضا ابنموأل
 يلب نينبلا ما تلونو * ياق رفتلاو نيبلا عدص 1

 يب ينم مسجلاب ىلوتو * ايدللومحايف سفنلاتوث ظ :
 برع ضر | ماك عومدب # ير عمادملاو تاق دقلو 3

 يبسح جراغملاوذللا ييسح * « تاول موي قارفلل اعزج ا

 ل امف ىييم 0 نأ * يد دحاولا ةئباا .

 ايلسملا لبرلا تلك سف # ىيوأ,ولا لع :
 تمول درت 0 + راج رول يشار كا :
 ايضمم تلعافك ةعضاو # اهتلتتلا بانا وكلا 1
 املس ىتنرا وا اهقلا م اح ادا بازحي برو 1

 اماعملا سرافلا امنع نوفي # مهلك ةعبرا اموخا ش

 ميلا ند ءوس فتاوي < وو وسر ١
 اهلساوأ باوبالا لع نم ه6 نروضارعالل كا ا
 امدانيف باطت الو ىدنع * اط تناك معا هي :

 يمر نوميف مويلا هتمرابص * اقشاع تار نأ امل ىه لب 1

 11 2 ا صم ص ا دو ل و وو ص دور وص ا و د ص صوص وص ص وسو هم يع يسم سسسس سس و



 0 ل و 00

 ا هلق ىف كنيلا دق © اهمأ تارو انعرا ال
 امصعملاو ءاضيبلا اهاس * هل تدباف كاذ ابجيأ

 يمدلاك در راو> نيب * اهرصقلع ىلىءارنتماق

 اا ار! لم لا تك لدم ©« ةرجح لعاط رم دقعتو ٠

 كس وص امو
 عاس وذ حاضو تناو * يمعاودلا كقوشنم كاعد

 دل ادحلأ كيما + ثول هلام كنعد
 0 عاضملاب كنرتت سلو 2 هملاو واطا كالالد

 5 عاطقنا ىلا ءيش لكو * 1 ا عنمأال

 00 0ك وض اممو
 ظ نزطاو للا رعشتسم ىلع اونمو .* نهتم لغ اوقلطأ وقلب الأ
 نطولاب رتغا اذايركذلا 0-0 نُخ ةحزان يهو يملس ركذت

 نغالا نداش ها رعوب * اهباسش ادؤر ءارفص اهر 1

 1 ْش نويلا ةلهاهم نه بصع دارباو # 0

 ١ نسح ةل يذ لك يع واخ 25208 ينأأ حطسلا ىت ةاردأل اه تلقف'

 ىرحب يف ةيانس لمرور نع ” ا دا نائل رع كا اذه يف هلو حيرمم نبال ءانغلا

 اا م ل اوئلطأ يول الا + هلوق لمزلا لوأو - قحسإ نع رصتلأ
 اهنمو رصنبلاب ينمي جْزه تايسالا هذه ىفو ىملس رك ذن

 «© وص

 6-5 ناسعا 1 نيا # حو ور نحنا ارلا ف 1 - هدا

 حيلمل هناو بايثلا ثر * انةيدصلام ءانسعا تلاق دا

 حيشم ةاكلا ىلع ءاقللا موي * ىنناف بايثلا نع نلاسنال
 حوتت لاجرلا ىلع ءاسنلا عدن *« ةيرض عببنأ مث نعطأو يرأ

 م57 ةراتخملا ةثالان م تس وص 0

 دا ترزو تل _دحح دقىفا حاصاي

0 0 , 

1 40 1 

5-4 
3 

0 

 01 1 د وو كي اذماعا اذه تاو
 كلا ءانقلا لش# رمل دف تارت

 نب يلعملا ناكو رصنبلاب لمر فيفخ راتخلا هنْطلو يدها ىلوم فيرط نب يلءءلل ءانغلاو عقلا

 ناملسنب ىلع اهارتشاف 06116 لحرا ةفوكلا يداوم نم نيدلوم كر 1 هرخاو فيرط
 بودسنم دادغرب ىلعلا ضيرو ىلعملا رهو امهقتعأف يدهلل رودنملا أءمهوف روصنملا ىلا اغادهأو



 0 ا ا 8 ا 4 ا 24 ل ما هبا إم . كدب "1 0 جيم < تح
 3 رو هم بل 2 7 2

 2 "رايتس ا 7

0 0 

 الاس ءادالا نسح توصلا ب تط انيحم ايراض ناكو هباذا د رح نأ كلذ 0 د ىلعلا 72

 زارطلاوه ىلوو دنسلا ثيل هر ىلوو يداولا مكحو عماج ناو مهارب د ءانغلا ذخأ ةعنصلا 1

 ءارعشلا ضعب هي لاقف كلذ دعب زاوهالا ىلو مت 3 هم زوف مربأا فسوب لتاقو ناسا ديربلاو َِ

 ىلعملا بحاص اص نب ىلع وحبيو ثيللا اخ حدميو هحدمب ||

 ىلعملا يدفتو ًاثيايدفت تنأ ىلملا يذ اص نب ىلعا 3

 ىلوملا نسيو ىلوملا نسف تنتحاف تلو ضر كل :

 نار ةفذد 3 هيف لوش ىذلا وه يديملا ىلا ءاحأو ىلحملا يدع ىذلا اذه ناماس نب ىلعو 1

 امط حاس اي 0 ناماس نب ىلعو ىديملا يعرف دصلا ىلا دولا عم جرخ ناكو يدسالا نوجلا 1

 اهاللتقف بلكلا ناماس ن. ىلع عا يلا كديملا تاق نيمهس بالكتلا هيلع ت تاسرأ دقوأا

 ةمالد و لات ٠

 هداؤف مهسلاب كش * ايظ يدهملا يعر دق

 هداَضَف نك يراد < ض2 2 ىلعو

 هداز لكأب 0 ا ًاتنبف

 نب ريزلا نع ديعس نب 0 نعو ب صصف ل نع ىلع نب نسحلا كلذب يد

 همع نع راكب

 7 ةراتذملا ةياملا نم كسر وص قو

 داهسلا نم تيقلام يبس * ىداقر ينع يوهلا د رطالا

 داوسلايف ىدا وف نم تادحو #2 0 ةدع نا ةديعأ

 رك ذو يني هنا ىلع نب ىحي رك ذ رصنبلاب فيفح جره نيتيبلا نيذه يف راتخلا ءانغلاو راشبل رعشلا |
 ماسن هنأ يءاشطا

 م ةصاخ ةديعو راس راغأ جس

 ينبدملا 5 1 انئدح لاق عبكو فاخ نب دمحم ( ينثدح ) تدمدَش هذه ىوس و تناك ذا

 قورس» ن لع نع دعس نب هللأ ديبع نعيم هب لا لاق اذكه يعمدالان ع هلدح .

 ناكو موي تاذ هسلحم يف وه انيبف نادربلا هل ل هق نيل سلجم راشيل ناك لاق ىعمصالا ن

 5 صحا تقلع دق ينا لاقف همالغ أاعدف نسل يف ةدنع اط لاقي ار مالك عمس ذا 5 0 1

 ا ايملعأو ايكو اكلك احا فو ناو د يضقتا اذاف اهفرعاو يه نم رظناف تماكت اذاف

 اهيف الق يفأ اهفرعو تاسبالا هذه اهدشن 1 بحب اط

 تَسوح
 اناك امسلقلا يفوت نيعلاك نذالا * مطتاقف يذم يرال نعاولاق



 اناخحرو احور امانقلب ىقأي د ةيراح فاوغشم لو 6

 ةيراحم فوغشمل ءاود نم له ىوريو

 1-1 ناكلا ليف قدمت نوالاو »  ةقفاع ىلتا ضنا يتذا موقأي
 طايسا امفو قد سا نع رصنلا ير يف رتولا قالطاب ليقث ينا' تايبالا هذه يف مهاربا ىنغ

 تشن تايبالا مالغلا اهغاباف لاق هيناغأعماج نم خزف ىلا مفو ور* نع ىطعسولاب لوا ليقث

 .اهدشنيو امتدح نأ دعب نقرضايو' نيرشيو .هدنع ناك أف اميحصل ةوسن عم هروز ' تناكو اهل

 امف لاقو لاق اههش يف هعمطت الو

 0 2 نم اب ىحأف يلق" * اهقلتت ذا تك نإ ليقع تلاق
 رصبلا ري ملام يرب دا ؤفلا نإ * مم تاقف يذه اهر مو يفا

 . ردصهليجربالو ًادرو ضي مل * انتج نارملا ملاطلاك تحبصأ ٍ

 ايف لاقام ديج نم وهو ًاضيأ اف لاقو لاق

 يق ةفلاخم امف مهبولق # رثعم ةدبع بح يف يندهزي

 بحلاوذ رصبب نيعلاب ال تاقلاق *

 باقلانم الا ناثذالا عمست الو * يوبلا عضوم يف نانيعلا ردي اش

 كلا ندح لكالا ندحلا امو

 اف لاقو لاق

 يضتراو راتحاام وياقاوعدتاقف

 للا ىئالاو قدملا نيب فلأو

 ا ا ا كيا + رخال .كارأ يلام بلقا
 اوركذ اك وءووتساام عاضمأ ك3 كاوذم والا يب ثعشا

 رصبلا يري الام ءار باقلاو * يننغشي ثردْحلا ضعب لاقف

 ىزنملا ليلع نب نسحلا انثدح لاق ىدسالا دم نب دمحأ نسحلا ها ران يل خاوت
 تءاح ةديع نأ اهف دازو ةصقلا هذه لثع 35 نع ريرح نع يهو نب ديزب نب دلاخ انثدح لاق

 محتحادقوهنيفاوف هن هيلع ع نك ا اردد لوش ن ا بيرق نهادحال تام دق سمح ةوسن يف هيلا

 وهو قيقرلا هيمس ةيشع هيف سا2 ساحمو نادريلااهيبمس ةودغهيف سلحب ساحم ناسلح هل ناكو

 لاق ىذيبت فصو هبيطو يءامط 'يبهوىل خبطاو ين لع سمأ هءالغل لاقدقو نادربلا يف سلاح
 رظنف طرششلا قد بالا قدي نم رظنا مالغاي كحيو لاقف [ةينعاعرق هيلعبايلا عرق اذا كلذكلهناف

 ناخد املف نط لاقف هيف نح 1 م كون نأ كتاأس ب اءلاب ةوسل س مح لاَقف هءاجومالغلا

 لسمىرخالا تااقوسيبز يرخالا تلاقو رمح نهادحا تلاقف هينانف يف صم ذيدنلا ىلا نرظن

 لاقي هلل نكساف يارش نم .نرشت و يءاعط نم نمعطت 3 افرح نكل لئاش تسا لاقف

 ناعفف هرعش نذخو ار نم نبرشاو هماعط نم 2 اذه كلذ ن د نكملع اق نهادحا

 راشبهيف لاقف سقلا ىقلي نسحلا ناكو اراشب كلذ غابف هب فهو هباعف ي ا نسحلا كلذ غابو

 ادع ل نع ويفر 00 نساط ال
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 ام نفر باذلا تحن #* ةلبها نم اكو

 0ع ىداحلا(يف 0 د ةمطل فتيط نر

 اسأإ"نيوحيام تاقف تك وتلا ف

 اة ندح>رخو ةذادل ثدي دحلا فرط ند نيصاق

 اق ماا ةاي * ىل نوح كا

 تينأ كل نكد :ردلعاو ع نهد
 الا ماأذست م هام د 50

: 

 ا رف ا

 ل

 ْ 0 و ىلامتاقف رانيد نب كلام تلاقف اذه نم رافت ١ ةيراعتا تاقف حبصلا عم يباب عرق عراش |
 بيشو سانلا ضا عأ مننا داعم بأ ب يل لاق لخدف هل ىذا ىلاكشأ نه وه ام رائد نبأ |

 هنا تلتو ىدع نهجرل داواعا الملل نب يفت نع عقد الا يدنع نكي مف ماس

 هبل نم تابامو ىلع * هامالع كلام ادغ

 هيلاذع تعا كاليقف * امح يف م وللا عد تاقف

 هيلاخلا اهل لوقت ةادغ * اهرس مهمتك ال يفا ,

4# 

*# 

0 

 دنيتنا هن نب يوان لو 1007

 4 1 ةايوفتقسيزب يقلي وو ةريكرللا الم ا ا

 هءلاع ةقط رقم ا ةيولسم كلان هك .ءأ

 ينادح لاق رووح نإ نسا يف 0 لاق كلملا كيع نإ د 8 0 - لات عكو (ينربخأ)

 هءلاذءاذ ثعزم لا:تنهر

 هيلاودبا ىئانلا كك نإ

 ةدنع ذاعم نأ ان تااَقذ ة 1- هن ذا موب تاذ راش دنعل يأ لاق راش ةوار 5 ْن ماش

 (| كاذ ناك هللاو ةياقم ريغ نع لاقف مايا دز هزار كيلا انقوش دتشا دق كل لوقو مالساا هلأ رقت |

 (| ىلع يلمافم ماقءاشه لاق لوسرال هءفدا 9 كل كاوا أمق بتك او ةعقرلا ذ> ماشهاي هتيوارل لاق َ

 قالتلا» ىل :فيّكو.قالتل * قاوشالاب كنلا يلا دع

 قادعلا عراصم ىثحاو كك # .ةيع رحس ىهشا هللاوانا

 قاسقلاب ءىرلا فا د 2 لا نالنع يدرطا داما
3 

 هلوق ةدبع ىف راشب رعش نمهف يلا

 ْ كس وص
 راط_سا حال 5 اهناخ١ حولت #* رادلا انءاكتام راد ةديعل

 راححاو يدون لوا لا د امدممايونو |١ دس

 رانلا هل تيش طفنلاك ع يفو * الأس ذا اهراد ينتءلكح امو

 راشنأ ةبابنصلا يباب يشكل » تيلكت ءالع را نط
 || نع لوأ ليقث عماج نبال يفوق حسا نع رضنبلا ىرخي يف قام ليقش يناث ميهاربال ال

 نمو لع لل

 اا وم ا عن ع



 3 ٠ هيك وص ةديصقلا هده نمهو يعاش هرطأ

 رادلا 5 اذا نا 3 ضيش »+ م-ميبل ىنيعف يناريح 8

 اوراصذا سمالا,ت رذاح يذلا قحود# هل ارفا ئ ا يل م ىلع ت تع

 هدم ع 2 هردش ُّق يناغالا' ع نهو رهاب وأ ليش ٠ ىملا ىحيل اكل

© 

 سس وص
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 ياش طاو ورم نع يلع - بولا ليش فتي.ةخ ميهاربال هقو قحساو يللا ئخخ نع

 اهناف رعشلا اذه ايف لاق ىلا رفمج مآ عم هرابخأ الا امدقتم صوحالا راب بأ تنك هيا و
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 ىحي املقيو ههحو لايح ىلا هتبايسو هيكن» ءارو ىلا هيماهباب 'يسوب لعجو عجر ةعاسلا م
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 هحرطت نأ اهنرعأو هحبأف مصتعملا ىلا ةفالخلا تذفأ نأ دعل لمرلا ا« انآ هيف تعئد تدع نأ

 دق نيغملا ءالؤد راع 0 ةيحشاولا 02 نك 9 هانع طقا رض نا و هير وَ ىلع

 اهل سيل هنال انه اهرك ذن اهرابخأ ناف ةدهش تن 0 الا هنف 1 عضوم يف اهلوأ ت 1

 بح وف راتذملا وه امكخإ هباحصأ نع ةظحح 3 دقو اذه ريغ 08 ذاف ة هةعم :صلا ٠ ند هفرعأ 'ي
 ع

 اهريغ و كوم اموال 2 1 ظ

 1مم

 تناكو حيحصلا وهو ديزي نب ديلولا ةيراح ةدهش اي *( ةسدم ةدهش تذب كن تاك

 ع يلفوتلا دمحم نب لع ينئدح لاق ءالعلا انثدح لاق ىلوصلا ىب هب نب دمحم (ينثدح) اًضيأ ةينغم ةدهش

 عماج نبا انعمو ديشرلا دنع ةليا انك لاق نينغملا ضءإ نع يعيبرلا سابعلا نب هللا دبع ىنثدح لاق
 عقدا 2 نونغملا ينغتف ىلع نب ليعمسأ نب دواد نب دمع ةليللا كلت ىف هدنعو اهريغو ىلصوم لاو

 مهفاعضا نيب هانغف دواد نب دمحم
 4 : ل وص .

 يمنا يفوح ىنتلتقو * ىملح يناس د لولا مأ

 ءا| بقاوع ىف نيش ا دي_ملولا م ا هللاب

 ْ ظ لع نم ءادلإب انيببطل * امو ديك .
 مقس ىلع امقس هندوز * دقشمع نبا ينكهلايفاخ

 ل يببحأي ديشرلا هل 1 هل اون رطوهريضضح نم عيمج 0 توصلا ديشرلا نسحتساف لاق
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 لاقف برغل هناو ىردنام هّللاو اولاقف وهنا نينغملا ءالؤه لس نينمؤملا ريمأاب لاقف تول 1

 ه0 مأ ديلولا ةيرايج بلش نم هيدا يأ ذا يردأم كتايخو لاقذ وه نم ياحب 1

 رصتخلابل وأ ل بقت اهدحسأ نانحل هيف هلو قرح نيبال ءانغلاو تاقرلا سلق نبال ركنا . ءدلا اذه 1
 لمر فيفخ مياسا هيفو ور نع رصنبلاب ليقث فيفا يا رع يطسولا يرحم يفأإ ٠
 نبي دامح نع ديزم نب دق (ينربخأ) شيحو يعاشهلا نع لوأ ليقث زرحم نب نيسحلو رصنلاب 3

 تثكم دقلو دوعلا تيار نم برص تنك اقف هوب. ةدجش تب ةكفاظ 15 ١ 1 قل ٌّ
 نلف كا ينأ نمو ىنءاي || لصور فب سداد موب لك يف ايلا فال

 لاق قدا ع هيبأ نع ىت نب ىكع نبا ىحي (ينربخأ) انادهو مهأرد ي !سإ مهرد تقلا نانا

 لهأن اردد [ساوتل 1 تنامو مها ودأو ءانغلل هللا قاخ ويا هنا

 ا نبأ كافل تلاق هئاتغ,يف ديازتي ل اذا ناكف عيجزلا ةقكحب ا دال عماج نبا ناكو ةكم

 نيباموي هن رد كن ونح نم عدو ءانغلا مظعم 3 دع هل ىنءمال يذلا عجرم | اد هام مساقلا 6

 كرهظ هللا علمت ًاسنا تلاقف كف رشي مل تل دل مع ىبمشا يفا اهل لاقف ديشرلا ىدي 1

 ىلع يل لاق لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق يباهملا رسصأ نب بيبح (يف ا اهدعب هاذال دعت ملو 2

 اهنط نهحراطت ةدهش تنب ةكتاعو ةكع تانغملا ىناورملا:يراوج لع تلخم دج نب رفع نا

 اديبع ماركلا عدي يوهلا نا * املعاو ةمالملا اعد ىحااصاي
00 

 تايز ولأ راد كلي و 2ع ا تدب 2 غم 5 و ,ءلاحرلا عدب د لولا نومه ةدحاو تاع 0

 ىدعم ساق كديما| ىنياغ هبا رز ا راد ىف 0 اذا تاكف لاق وهماركلا ن ا لجر 1 رظن ضاعلا

 ئدحلا بأ لوب 8 ةبراقم هشو ىبب ذيع ه تا 2>- ةشاش كلذ 2 هد د هنم

 مْ دوعلا ىلع هاب تعصوو ءانخلا 44 لع يو 2 اكول قرا ناكو َ قادح ر هدد نب ىلع

 ءرايخلا يف كالذ 1 دقو د.شرلا يملا راد ا 5( كلك كك لدحر كلو ند لقتناف هتعاب

 م7 ةراتخملا ةنأملا نم سس و رص 0-0

 طا لاهل لات ر لا نه #* اهدنع ةرح نبا دنعام ناتو

 (١)لئاصالاب هئانفأ 0 #2 هلهأ م 0 تيا تن الور حل

 لوالا ليقثلا ن ٠ راتخلا هنو يداولا مكمل ءانغااو 0 ٍبيؤذ ينال را وطلا نم هطول

 نأ ع دوب العاب ردك عيب ركل الا هركذ امذ اذه ةرجي نبا اها رخ يرش

 | يناملاق. يذلا .لط 0 2 اذه ل يبارعالا نبا لاقو 0 هن زوك لطانا

 نال يم ةعرجلا لطانلا نول وه :تازعالا يي قامشلا ورمي و لاقو ءيش يأ لطان ءانالا

 لأب ىحلا ا ىلع ادهاش يعسالا لودوملا بابيف حرمت باص ل تاع || اذهو ) 1 ( ١

 هد رش لوطباع ١ كالذي نوعا فااخ و هتاص عراض٠ ل فم رك اونيفوكلا بهدم نع الوصوم



١ 9 ٠ ٠. 

 هبسلو هربخو 0 وجم 345

 0 2 6 0 0 رز نب رم نب 0 7 نإ لب 35 نب كيورس

 مالسنب دمع انثدحلاف ةقلخوبأ ار ةيقي رفا ةازغ يف تامو همالسأ نس ذرسأو مالسالاو

 ءالعلا نب ور 1 لاقو مالس ن ١ لاق نهو و هيف ةزيمح الالس 2 رعاش بيؤذونأ ناك لاق

 ليذه انح سانلار ءشأ لاق اح اولاق الحر لاق م ا 5 لاق سانلا ر 0 نم تراثا نيب ناش لئس

 (ينربخأ) هلوق ن ني وور حي ينأل وة نم اذه 0 مالسنبأ لاق 2 عفادم ريغ ليذه رعشأو

 دو ةاروتلا يف لاق يرمعلا ذاعم نب دم قي لاق مالس نب د انثدح لاق ةناح وب

 وهو ةيبرعلا بامصأ ضعب كلذب 00 روز فااؤم ةسايرسلاب رعاشلا مس نأ ناكو |نواز تلوم

 لاق رعشلا يف 1 بيرغلا 0 اح.صق ناكو كاذ ىنغاب دق لاقو 0 بدق قدحسا نب ريثك

 هلوق ىنعي هبنب اهيف يثرب يتلا هي ةينعلا هن ديصقب لي ذهءار عش عييمج تيؤذوبأ مدقت ةلقنا نإ, ءديز ولا

 عز# نم بتع؟ سبل هدلاو * عج وت هحروأ نونا نكأ

 هيف ينغيام عيمج ركذنسو اف مهانرو نوعاطلاب دحاو ماعىف اوبد ا ل نين يف اهلوقي هذهو

 ىريي زلا بعصم نع ا :رع قحسانب دام نعىحنب م (يزعا) هذه راحل ىلع مم

 تنور ناك لاقل نع يندب لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالملا نان 02 لدا
 تسرةنس ةش رفا ىلا 18 نا 6 ني جرمان : دعس نر.هللا دع دج ف جرذ يلذهلا

 نب هللا دعم اهالاو اهو ةيقي رفأ دعسنب هللا دبع حف الف اع نمز يف 1 رفا ايزاغ ن 0

 تقفل مع تانعوتد ؤذوبأمهف ار ارفن هعمثعيو ناقع نب نامعىلا اريشإ هدنح ىف ناكو ريب ز

 اي اضم وزغلا يف ضر * ىضغلا ديسك ق قدص بحاصو

 لوق يف دِئموب وهو نامع ىلع ريبزلا نبا مدقو اهب بيؤذ ونبأ تام رصم اومدق اءاف هل ةديصق يف

 دنع هللادبع ريشيو ةئس نيرشعو عل )را نيا يدقاولا ل يِقو ةنس نيرششعو تس نبا ريبزلا نبا

 بيبو ماعلا كاذ يف ادلو اناكو ريبزاا نب ةورع 2 و ريبزاا نب هللا دبع نب سيب همدقم

 لاق نالوقي ريبزلا ا 1| ديان تباين ثا“ نب ربزلاو ىبأ تحكسفا تعمم لاق ا

 فلا ةئامو انلأ نرفع ف 10 رثا كاله وهو ةشرفا تحاصر يجرح اس طاحأ ريب ز را نب هللا دع

 هطاطسف دعس نهللا دنع لذ دف يأرلا يف اوفلت>او مه سحأ نيحاس ماب ق اضف افلأ نب يف نيو

 لع هتيأر مهفاصم ىلع 00 راع د لول هر دع تيأرف رق ريبزلا نب هللا دبع لاق ركشو 0

 سيواوطلا نر سمشلا م هنالظن هل ناتيراح هعم ممم 52200 هءاحأ فاذ 5 نوذرب

 ٠ .نأ ين ىعأ دق هلاو 2 يف هنأ. لاف هيحاح نم هيلع نذالا تيلطف هللا دع طاطسف تئحف

 هشارف ىلع قاتسم وهاذاف هياع تلخدو هتمفرف 0 رذؤم تمد 1 تردفلاق هنع ىانلاانلطمأ

 أذ 111آ]1آ1 2 ز1
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 نم ةروع تيار يئاروذن برأ لك هياو هبا تلْقف زيبرا نباي ىلع كلخدأ ىذلاام لاق عزففا|
 لاقف هتربخأف يه امو لاق ىلا سانلا بدنأف جرخأف اهتوف تيدخ و هيف ةصرفلا توجرف انودع] ٠

 ترتخاف 0 ءلا نادل سانلا اهي أ لاقف ترأ اراه ل مث ىردعل ةروعأ]

 لكيت لل هاك نأ ىلا نم مفك اس يناف يرهظ نع اوبرضاف لماح يفت تاقو ًاسراف نيثالث 0

 ؤ ع هتلسو 1 لاخ وا 5 ممقزح ا ءاوبذف اولحو هف وه يذلا هحولا يف تطلق

 ١ حالسلا 2 نم ينام يأ 39 َىَد كاذالا هباحأ 2 1 ناالو لوسر يناالا بسحام هللاوف ةدمص ا[ 3

 تعطقف فيسلا هنع هاتيراح تاو ام ت.ءرو طقسف هتنءطف ا مرا هبوذرب ىنثف

 يتيحاب يف نوملسملا لمحو ةءاحسا لاحو قر ف - تعفو مث هب هناع ثريا اهادحإ دياأ]

 0 ةراشدلاب 0 2-2 نب هللا دع يل لاقف ةعز تاكو واش فك مهولتقف اوركو ظ

 ناوصم ناكو هوءسقو مخملا اوعابو اونآءطا نيح نام 1 ىدعل ناورم مدقو نامَء ىلا ينثعف
 نم رلادع لاقف هيس هيف ماكت امم كلذ ناكف نامعهنع اههضوف قلل ةئامس سم | ىلع قنسدل

 تنب ةيفص يهو هم ل ا نبي . نإ نإ وفص ىوخأ د حار وه ناكو للم نا ناسح نا

 كم ىلا نمل م لطقشسب نم اهوا نا حجج ىاقاتس سارا

 8 0 كراس دع دهح هللا حا

 ىلح 3 كف لم يكل تقال ١ تفاح كلو

 ىف دق نذل اذا
 | 9 ملط د + اهلاؤنخ ناو رم اطفار
 #2 م ديرطلا توعد

3 

 اند نم هتطعأ ءىلا نم 8 .يريخالا هك
** 

2 

 تهب نيج رعب ا دسدويعساني ىيراظوو يي يب ا ل ا ا 0 منن ا لا مسيل بسلا ا فيو 3
 : 4 ا اما ايفل ا ا 4 5230 ى 0

 م ا اع واوا م 7 مت تما كلن نما نع ا 5

 يدبهلا هي هلع قار طلا راثم اند دق نيالا ناو

 يوه يف اهرد امسق 3 ةليغ اهرد اذ ا 1

 يلمعاف قارعلا نم نامع ىلعدي مدق ىسوم وبأ ناك لام هبءاج يرعشالا نأ ركذ يذل لالاو لاق
 كلذ سانا ر 8 مهرد ىلا 10 ل مهرد تفلأ ةئام هني حلا يبأ نب ديسأ نيهللاآ دبعأ] 0

 ناهنظأ زيزعلا دبع نع ىي نب دمحم نع ةبش نب رم انثدح لاق هللا ديبع نب دمحأ (قرحاد ١

 ا 01 نب ديبع نب نم لجر ٍبيؤذ وبأ هركذ يذلا ةرجب نبا لاق يدرواردلا || ٠
 مل لاقي نم رهشأ لاوم مو ةأرصا مف ةنيدلابو ذيق ةيدنل الو 0 0 ملو شيرق نما |
 راخلا ىداولا مك نأ ند ه 1 يذلا توصلا اذهو ارا اذه ةريء نا ناكو نافدعس و 3

 امم هيف ينغل امك ةليوط برود ينال ةديصق نك

 يس قم

 لئاوالاب هدهعع ناي 1 نع * ل ؟اسنل مأرادلامس َر تلئاسأ

 راكم يفت ون دق ءامض ريغو #2 4شد 0 رادلا ممر ريغ افع

 ظ لطانب يتاط لابن ملرمحا نم * اهدنع ةرحينبا دنعام نا ولف

 ل1 ت0 اا ل 2 رس را 222271 1 7 ا 2 77ج م سس و 72 سس سس و سس سس

 ( سد سلا

 مسج ؟بيٍيي6ب/بي7/6/7/6ٌ7؟/ب7/6؟67/6/6/7/6/7؟6 6777 يي7؟7؟7ييييٌيُي ل لللسسسلللللاللللالللللللللبلللللللل_ هس بسس مي 1 3

3 . 7 4 

 3 4 11 دا 101 75 د 2

 د نس اسس ييورت 2 350 وتوت دوما ثا و
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 1 1 2 لا 3 6 ياا 2 5 2 اهلل دا اوه 1: 0 يا هسقا# دير تدب
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 ْ لئاح مأت مزرأأم اهرك ذالو * اهح ىهدلا هذياللا كللتف

 ىو 0 لاحم كلئاسأ هلوق انل اضيأ هيف دسم نا لاقيو يطسولاب لوأ لقت ضار لا هان

 لزُملا نكسلاو رادلا نكس نكسلاو ىبمصالالاقو هيف اوناك نيذلا نكسلاو ملغ رع وا نكسلا نك

 ىوريواهلارطملالصي الثا با ىعالات وب لود لمح زجاح يؤنلاو رادلاه وأ ريغ انعيوريو اضن

 4 ولز' ثيحلقاعملاو لقملا صوخ يفطلاو * لقاعملا ىف تفع دق يف ئط عاطقاو * حيحصلا وهو

 ايو رت هلا لاو ألا لئاغاو تنح تس زراو ةفط لكلا ا لقعم اهدحا و اومتماف

 دتسصوع ظ
 لفاطمة وعنالايف لحالا نجح * .هئلذت وا كنم ائيدح ناو

 اا اا 2م ءاق تاعق 2 ايجاختس دخ زاك أ لقاطم
 اذاف ذئاع ىهف عضت نيح ةقانلا ذئاع عمج ذوعلاو لسعلا لحتلا ىنج يطسولاب المر حيرس نبا هانغ

 - الا لا ةدرلا نوك ثيح لامعا ن ٠ لوسلا لتفنم لع 1 نفلعم ابل لبق اهداو 6

 يثايرلا انثدح لاق ىديزبلا سايعلا نب دمحم ( ١ ارز طاع تاميوتاملا طا امف عبتي

 0- نانلالا سطأ راكبالا نيل نأ راكبا لئاطم ةلوق ملكا فوة نأ يبمصالا انث 0

 لاف نا دو لاق لختلا ركب نم ناك ام كلا اذ لالا كلدكو لاق -تفضو نطي كؤال

 راشفتسدلان م راكبالا لحعنلا نم(١) رالخء لسع نم لسعب ىلا ثءبا س راف ىلع هلماعىلا جاجا بتك

 اممم هب ينغل امث اه لضف ينلا ةينيعلا هتد.صق اماق راثلا همك مل يذلا
 »« وه

 عزجب نمبتعب سيل ىهدلاو * عجوتن هبيرو نونلا 3
 عقتي كلام لث.و تاذتباذنم * 0 كمسحل ام ةماما َتلاق

 عجضملا كاذ كيلع سلا الإ ع انحيدم مئالي ال كين ام 3

 وعدوف دالبلا نم يف يد #* هنأ يس امأ 8 ا

 ' اهارحم يف رصنيلا,كلوالا ليقثلا نم طسوالا ردقلا نم هنْلو ز رحم نبا هانغ لماكلا نم هضو ع

 رك ذفهبيرو يعمصالا يورو هنوق صو 'يش لك ةنع بهذت اهنال انونم نوئملا تيمس ىهمصالا لاق

 تعلو 20000 كاد أو كه تنبما تاذتبا رح شي يح ش لاقي لو زوملا ريغملا بح اشلاو..نونملا

 0 قفاوي متالبو هب كلموشبو كلذ كي هك ن م كسفتلرتشاف اذه نع كلنغي كالاملثهو رفسلاو لهعلا

 زجحارلا لاقىصحخلاو لدرلا 0 اع عحطضت نأ عط للا لف نشح ىأ كيلع ضقا

 ضكرأ ثيحدضم صيفد>وو #* ضرصربغ نع 301 اماحتءانا

 * ضخ اف اجو لقاسع *

 نب ا هدا ) عدوي نأ قرافملا ةداع نم نال باهذلا يف قلد ] يبس . هذ اوعدوو |أ

 نبا نع يدع نبا متيطا ع نأ ىف د لاق ىوجتا 2 ب 1 ىنادح لاق رامع نب هلل أد ع

 سوماق م دا لعل هيلا بسال سراش 3 نام < رالخو 0



 (ةهؤ)

 رق رباقم َّكأ ةئيدملا ند «زاببع ٍْق رودنملا يشس* ريكألا رودللا نب رفعح ا 1 لاق شايع

 لاَقف عييبرلا ىلع لبقأ من ” هرضق ىلا ففرصنا م هنقد يت د ةكعم نوعجأ سانلا قد

 0 لكاف ضر ظنا

 مهو مشاه ينب ىلا تج رقت عييبرلا لاق ىتبيدم نع اهب ىلدتا يتح * عجوتت اهييرو نوثلا نمأ :
 قيبلعأب يتبيصمل لاو لاقف هتري>اف تعج رف اهظفحيدحأ مهف ن 5 رف اع مهلأسف رو 2
 لاق مل 5 يبا يم ءهاصم ند . ىلعدشأو مظعأ بد الا 3 مهيغر ةيقل اذه طف دح أ مبف ني نل |

 اعد ناضل ن هو اهعيسأ نأ 0-0 ىلا اهف رعب نم ا نود , اوعلاو داوقلا ف كيه امأأ

 عمون ند فرضت ادق | 5 وم 1 ىك اخي دلل الا اهدشن 1 2 8 سام || تح راف تجف

 هذه ادتباف 0 تاقك بؤؤذ ىبأ رعدش 3 لاقف رعشلا نم امش طفح له هتلأسف د

 لاق 8 و اهانإ 0 32 روص“ 2 ىلا 4 ةصوأ م قدغل كأ هل تاّقف ةينيعلا ةديصقلا
 ٠ نم 2 او 3

 اذه ددرتيل 5 2 تنل اذه قدشناف هللاو قدص لاق 0 عز ند بشك نيكل صهدلاو د 00

 هلوق ىلا ىبثا املف اهف رم مث هدشناف ىلع عارصملا ||

 ريمآ كل رمأأ هل تلقفر هسيئاف فاريصر الط 00 مث لوقلا اذه نع ِبئؤذإ اا لس

 32 وني شير
 1 يسو نايا
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 امدح لاق يدرب سايعلا نب دمح ( اييدح ) مهرد ةنام اهف هدب يف ةرص ارزاق" يذل نيم ”وملا

 كسر نك ور 1 4 لاش ة 5 رها ىوم ىلذطا بود وبا ناك لاق ىعمصالا 5 لاق ى هاي رلا

 2 ء؟وع نإ كالام 0 00 هل 0 لحرب لعق تك د ونا نك تاك ايف هناذو ريهز 0 1 8 ||

 امفلاقو لعش م هاضرتت تاسراف اههرص دلاخ لف اع بود وبأ لع ان ملا هلوسر ناكو

 دمغ يف كح ونافي ىلا ميج لهو * ادلاخو يعمم 5 ر

 يدرام ضال حاضت ةبأ رق يذ ند تنعاو اه دلاخأ

 دمع ىلع ىجلا لام امك كاف * اهد_جو اهاتلقم اهلا كاعد

 ىدح مهب يطملا تاب دقو موقل * ادب اذا بارسلا قارقركتنكو

 قىدعل الاثم اماهانإو 0 نب 0-- 1 كفنال تنااق

 نش ةدادصق اوذحا ىوريو يراجلا 0 رتل و رمد ١ ينغلا ا لمر في.قذخ جر نبا 36

 كلذ ذ يف برود 3 لاقو ينغأ دا رو ا لاق ندهو عندأ دار ا ةمحملا لاذلاب اوذحا لاق

 اهريعشو اهرب قوسولا هيلع #* هرايغ ماع ىلا لمح امو

 اهريعي "يش لك بارتلا مقرك * اهماعط اريثك تناك ةيرق ىلا

 ةعبطم #* اهنا كقوط قوذ لم لا.ةف(١)

 وهوموزخلا طارقلا دعب ءازجلا عفر ىلع ادق هحيضوت ُُق ماشه نا ا تبلا اذهو )١(

 ليقف لدب تاقف حيرصتلا بحاص يروذاش
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 اهروىسعلاحرلا تانامأ ضحءو * ادلاخ تامح تدك مظعاب

 اهرودص تان َىَح لزبلا هي 3+ "كيت أ لزبلا هتاح ينناولو

 ْ عباتت و دتكو بصتخو مقتست لح 1

 3 اهرورع باصادق لكف اراهج * يتايلخ ىغل ىلد ىذلا ىللخ

 ا : هباضأ أ اذكب هرع لاش

 اهروطأالاهلث.ىلاحتام اذا « ينناو نيمأ ىنا اهكتاشف
 5 ان رفااهر وطأ ة والخلا نم ىلاحت

 اهريصنو اهزار>ا اهءاسيو #* يتذيرق نين نا اموي رذاحا

 يسن يتنيرق نودحلا زارحالا
 نئارق الا نائتفلا سفنا امو
 ادعل ششال واهظظ ةحاف كىسفنف

 الهارد هع وتكملا ططضلمو

 اهروبقو اه ىتسيو نيس
 اه ريمض هيلعي وطبام تملا نم

 اهريكعاض رارسالا دقع اذا
 اهريخو سش قددهنمكا ذ ىلع

# 

# 
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 , © نيب قافع وذ الا وقلا نم
 اهروما ليبسلادصقىلعىلاوت * هسفن ىلا يرس .دلاخ اعر

*# 
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 , : 011 1 1 ز ]ز ز ز]ز ]|| ] كل دلل كنسي سس اممم :

 1 نتا ورك سم 5 1 1 فيج ديفا <

 هيغو بالا هامارت املق
 اهروزي انيف ناكدو> جينافأ * هدوب لامو ينع هسأر يول
 اهريدن ءاقشلا باحصال لظت * ةل_ةمو لالد اهن» هقلعت

 اك ودع سلاش نهاو + ةنامآ نوخا نأ ام ارح ناف
 ( ريعز نب دلع ةباحاف )

 اهروثع مج مالحالاو رفاشو د انغ ذا كيل هللا ندعبال

1 
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 ع
 ِح 5

 و
7 

, 
 ما
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 ًاطنبا وهو راثعلا نم روثعلاو كنع بهذ 1ك رفاسو |نغ

 اهرودص معان تقاض اذا كيلا # ىهت , ةريش.لل انام يك

 اهريختست يمئاش البلح كاود * تلدبت ورع مأ اما كرددل
 فالس تالا ةراكتسالا

 اهروخم كار الزكلو كفل .* :اباثمو تعز انف ىلا ناف
 0 16 رع هر

 اهريحسو ةسشن ىند تنأو #* كلام نب 0 اهذقتن 1

 اهريسن نم ةئس ضار لوأف * ا 2 3 را

 000000 لك + نآل اعردت يور اذكك ءاورأ نمو راس الخ ىأ اهترسأ يورو

 ش اه ةرالا ناس ليفتمم اهيينو اهريس
 اهروصنو اهبةع يراوجلا كلف * ةفاخم ليا> نه وكشت تنك ناف



 0 0 ا ا ا يا م لا“ نشا را ا رش ل
 2 5 5-23 30 0 ا

 كين

 رمل كيلغ ريضتت أ اهروصت و انا اهقع َ 3
 اهريعب ىدنع سيل ىناف الولذ * 0 ةماللخلل يغب هد 1

 اهروك ىروط قوف اموي لعب مو #2 تكي مع نيلتال أريسع تأشن

 اروع كاد فرح ةيعص ىلع * .لئام قنا راو نجلا انتيتاع

 اهريشي 2 مث فتح :ديدح * هل تفقد ىذلا ل 0

 اهروصقو اهراذ هنم تاءهو * اهدربل اهدنع ءاوث ليطب

 اهروشي ام اذا ىولسلا نم ذلأ * مال ادهج للاب اهدساقو
 لسعلا انهه ىولسلا. امنت امو

 اهريهض سم سفنلاو اهعرص * 5 موي هعدج هنع نغل م

 اهروزب ن٠ اهم 00 ةوق اذو * ةعزع اذ امزاح ادلح فاد مو

 اهرير> نيعلقملا ءاش رفني * ةباحس ينم نجلا مو رصقاف 3

 باحسلا وهو علقلا ميلصأ نيذلا نيعلقملا 7

 اهرورذ املع رورذم ملا نم * ةمكحم كنم سانلا نقيست الو :

 لاق ماشه نب سانعلا اي ديعس نإ 98 انمدح لاق 0 ن نسا ن دم.( ينربخأ (

 ناو ا دار لاق ةحدملا لانى م ىلذطا ثرلا نب هللا دبع 0 وأ يي ن”دح

 لمن المعلا يأ هل اولاقف هنع هللا يضر تاطخا ٠ وب مع قع ا ّن> ليقع 31 هل لاقي 3 َحأ :

 لاقهَّللا ليبس يف داهحلا لاق هدعب لضفأ هباف تاعف دق لاق هلوسرو للاب ناعالا لاق نينمْؤملا رسأأيا| ١

 اولفقاملف نيماسملا عم مورلا ضرأ ارفف جرخ مث وان فاخأ الو ةنج وجرأال ناو لع ناك كلذآ ٠
 هيلع فالختيل لاقو ةقاسلا بحاص امهعئش اعمح هيلع افلغ نإ هنأ ناو هسأ دار ف توم ا هذخأ

 ىضموهيلع فاختف ديبع ينال ةعرقلا تراطف اعرتقا بيؤذ 1 ل لوتقم ا ص 2

 كحم رب فرحلا كلذ رفحا دسع انأاي بؤذ 5 ىل لاق لاق ثدحي دسع ولأ ناكف سانلا عم هنأ

 ينفكو يناسغاف غرفأ تح عرفتال كلاف ر را افهم لا ينررجا مث كفيسب رحشلا نم م

 مط ناف سانلا عبتا م * رجشلا 5 وصغلا ىلع ىلا و كخحمرب فرحا ىلع لثناو يريف> يف يناعجا مث 2

 ل دّتهأ مل هتعا الولو اي اش لاو اع المخا اق لاق يجب :أك تيشم اذا قفالا يف اهارث ةحهر

 هسفنب دو وهو لاقو شيلا

 تانسحاو دعوملا بّرتقاو # باتكلا عفر ديبع نأ 5

 بامصنأ هك راح يف رمحأ #2 تاع لمح لح ر دس 2و 6

 ءارو ناك اهف مورلا دلب يف رثالا اودعبأ مالسالا لهأ نا لاقي ناكف سانلا تقلل يتح تيضم مث ظ
 نيملسملا نم دحال فرعي ربق بيؤذ ينأ بق | ْ
ٌ 
 ا

| _ 00 
1 
| 
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 4-5 هيسلو هربخو ىداولا يح رك ذ يم

 هنأ ديلولا 1 3 00 1 ناكو كلما ىلع نا نب ديلولا ىلوه كوع.م ن 2 ؛ كمل 5

 نأ | ينكيو ةندملا ىلا ما أ نم تيزلا اهيلع لقذ لاجل 0 5 0 قتعاف

مك وه ريب زلأ نب هللا دنع نب بعص٠ ( لاقو ) ى
 0 0 

0 : 

 هلإةيآ 0 ردنا نب اداه( ك ذو ) ةئبدملا ىلا ىرسقلا ىداو نم تيزلا لقنب الاج ناكو 1!
 ناكو ةئيدملا ىلا ةدح نم تيزلا لمح الامح ناكو ءانلاب بضع انحأ لرعأ اليوط اش ناك []

 دبع نب ديلولا ىنغ اليوط ارمع رمعو الحرم ىننيو فدلاب رقثإ ناكو قذحلا يف هرهد دحاو

 ناكو لاق يداولا رمع نم ءانغلا ذخأ هنأ رك ذو هتفالخ نم رطشلا يف تامو ديشرلا ينغو كلا |
 ناك ىذلا وهو ناذاز نس دنواد نبا ليقو اذا 0 موف نينغملا نم ةعامج يرقلا يداوب |[

 بوقعإو انف نبا لقو كدع نب دلخو نامادو يمي 0 مكحو ىتنذل ع هاح ديلولا ةيمس |

 ينا ىل لاق لاق دامح ينادح لاق ىلع نب يحن ( قبحأ ١ نحيف عصير ناكالؤه لك و يداولا

 نم ىغلب امو تلق د اللا حيافو مكحو كامرا سام تار نم تدع ْ

 يبأ ىل لاقو قدحسا لاق  لوسسحيف مهربغ ءانغ نوداوو نو: نوعنصي اوناك لاق مهةدح

 نم جرب امب امهنم ىردأ حيلفو عماج نباو مكح نم عبطأ نينغ ما نم معارت نيذلا ءالؤه ينام
 تدمي لاق هج نع هتدح يكلان دمحأ نأ تايزلا كلملا دنغ نب دعن نوره ( كك '

 0 نع قحسا نب دامح .نع يفالعلا انثدخ لاق يلوصلا يد نب د ينربخأو يداولا مكح |[

 راجت لج در زب ن دوت ىو "رع ينا>دأ لاق ىداولا م < دما 0 ْ

 لام وهام قرداأل د كو هو دقع هدب يفو يو 0 يو ة.ح هيلعو ْ

 تينغف مالغأب ن ند لاقل ب د مهلك هونغ ي دو لعامو ىك ينام هلف
 ٠9 "وص

 ناتف اهه>وو #* ناولا اهانلكإإ

 ناريح ةلس دآ # دب رفاطاخو

 نا ام 0 تركت تعم ذأ

 ىلع_بولب فيقح لمر ميهاربال هيفو يطسولب جزه ىداولا مكمل ءانفااو سايا نب عيطم رعشلا
 لح د الل سوما دقع عم يلا هب يرف رانيد ثلا دف سك اذاو هك 1 طاب - تاو ترفل

 ا يلانغ نو ْ

 سابإ نب عيطم 9 1 يف هو>و ةدع ن ا ريا اذهو هيلع ناكام عيمحو راما ىلا هد

 شرف نم ل>ر لوش يداولا م - يفو

 فافلابو لاقثلاب ريصب #* ينغملا لزغلا و>ا ىحي وبا

 فافدلا ىلع لوقبام نسحيبو #* ينغلام نسحي نادعلا ىلع



 دمحأ ينثدح لاق ىدابعلا ىحي وبأ لاق كلملا دبع نب نوره لاق رصنبلاب احزه ىداولا مك 0 ٍ
 0 اذه يف لاق شيرق نه الحر نا يف اصقاي ىل كاقف امون مكح ىلع تاخد لاق دراب ا

 أ تبرمضف دوعلا 0 8 هيج يح ةردلا دق قريع دقو # يف نءةمللا لزغلا 0 ىحي وبأ #*# 00

 |١ ةقلعم قدس لاقو يحي وتأ لاق توصلا اذهىداولا- مكح ند هنأ نم لوأ اتدكف هتاننوهلغا |
 | <سصم (لافؤ) ىك.الاناده نك ناو لاقف وه ن ءادل ينحعأف ًاتوص ىنغي يدار <

 || ينارت هللا كحق لج رال لاقوفدلا ىتلاف تاع هل لاق ىنغب ىداولا امكح عمس ها ينادح

 لاق لاق ديزي. نب كرد..ينثدح نوره ( ىل لاقو ) تذبح ا ىل كرفس ١ ةمس ناس كلم نع ا

 يداولا مكمل ت تاقف دابا اجب عماج نباو ىداولا مح ىلاو دلاخ نب ىحي ىلإ ثدب حييلف ىل

 تاقو تحصف مكح ىنغ ءانغلا ىلا انرمص املف ا ينواعف انعم عماج نبا نا ىل لاق 1

 | اهلف د 00 ماح نا ينغو كلذ لثم م 0 يف لعفف تينغ م ءانغلا نوكي هللأو اذكه

 3 تحرخذف انيلا يحرز 0 كل لهف اندنع 0 ناريناند هتيراح ىلا لَسرَأ ئشعاا نك

 نا هزءا موقلا يف سدل عيا قال نظي ثيح نءاط لوس الع ليقاق اط فئاصو أمعم

 اهذخأف نيفلأ عماج نبا ىلا عفدف !مب ءاغ مهرد ىنلإب اتاك تا نأ ل مغ ىلا راشأ مث حيلف

 ذيدنلا سس غلب دق نادل تاق نيفلأ يلا عفدو 00 اهحرطف كلذ لثم كت 1و هك يف اهحرطف

 تارا أهلثم اهم ءاع تداز دقو دغلا ن + يلا اهب تشعإو ين“ ماردلا 0 كلل يل امسبتحاف

 ن نوىه ( لاق 0 ٍىراوج يف 0 نا 7 3 تح ينو كتيدو كات هع دق يللا

 ْ مه ريسغ هنع رصق يلج ءان لا سام اجادعرا ف ارحل ةمارأ لاق قحسا نب دامح لاق دم

 | يبدحو نوره( لاق ) يروذاملا ىف مهار اج زطايف مكحو لمرلا يف عرسنباو ليقثلا يف دعم

 ا هادووهربف ديشرلا يداولا م ا هك تا مهاربا ن نب هللا ةه ينثدح لاق يبأ

 || يديملا نب مهاربا ىلا ا« را 0 ا مهرد فلا نال

 هتاصوو هب ىتك ام هيلا تءقدق ديشرلا 2 0 نا عدت ىأرإ لاق مأشلإ هل الماع ناكو أإ

 || يدنع م اا اف نيئم وما ل ةلص لثع كساد هل تاقو 3 ١١ نم ا ينأ الا 0 5

 (| هل اممهو ينلافلالا لا | ني لا ا اهم توصل 01 ا مف هنم تدخل اموب نيئالث

 || اذب هللا دسع ع ني عمم لكك نإ هاه راد , نع(

 ا اوف ءانثلا ةنسح اهئاف نارذش نبا ةيراجولا انبهذ ول نولوق, اهوف عمس ذا ةئيدملا يداولا مكح
 ا | نونظي مهو مهعم هنأ نظي لل بحاصو مهعم لخدو اولخدف ةورف هياعو مكح مهعبت ! |
 1 أ مكح لاق ا مْ 0 تنغ مْ 1 ا ةيراخا د مف هنوفرعب الو لزملا بحاص لبق نم 3

 || موف ءانعلاام كلي ردي اهو همز نم اذكو اذك صاماي تيبلا بر هل لاقذحاصو هللاو تنسحأ ىدا ولا

 لاقفجرخيا ماقو تلخد 0 ١ تاخد هللا دبعاي مكح هل لاقث هبرمذ دار وهنا

 اذك عضوميدش لاقو اهنمو كنم ءانغلإب رعأ انأ كار ىلع م 0 لافن كيرتضا وأ آل تلا

 ةرذعملا كا دفتاعج لزتملابر لاقف ي<وبأ هللاو هناةيرالا تلاقفينغي عفدناو اذكعش 3 حام 1



 تل 0
 3 9 »أ 0 0 0

 1 تار كلاما دوعاسفب نحر ال هللاولاقث :لجرلا ىنأفجرخيل م 2 ماقف كف سعأ مل كيلاو .هللا ىلا
 1 ا هب تيصلا هل بهذيو ءانغلاب رهشي ل اهكح نا هي هما نع يللا نب دجأ ( رذو) كتماركل ال

 1 بخاف روصنملاةفالح يف كلذو نينم ؤملاريءا سابعلا ىلا نب 0 عطقناف سابعلا نب ىلا مالا راص

 لوم رهالا ىنغ هنا لاقيو سانلا جزها نمهنا لاقي ناكوهجا زها هتيحاو نينغملا ىلع هراخا وذ

 ١ لهاح كناف 7-55 لاقف نيثنحملاا ءانغينغت ركل دعنا هل لاقو كلذىلع همال هسا نأو هر ل

  (لاق) طقدلثم ر : مامكتبكأ اف نا دم جاز :هالا تينغ وتوقلا الأ لفا رف هنن نايس لبقتلا تانغ

 سيلو مكح نم ءادا دوجا ادا نينملا نم هنيتأي نميف انيارام دلاخ نبى لاقو دم نب نوره
 أ كلذ مكمل ليقف لا صقنيو هب هيف ديزيو هريغي وهو الا كلذ دع ةيلغي م * ءانغهتم عمس دحأ

 لاق سنوي نب ليعمسأ 0 0 ) هٌوانَع ريغت برش ذا تاراجا يرغو كرنك 3 تدل يبا: لاف

 ال1 باب دعلمو روصتلا ىلا يهانتب ىداولا مكح ربخ ناك لاق ةبش نب رمع انئدح
 اة 1 راو وس ارش ندع د11 جيل قو ةفرستساو كلبا تسقا لع
 لخد 0 ناك دقوهل فرسشتسم 2 6 سلاح نأ ىلا ةفرسملا اياطعلا هذه هن وطعي مالعو نر

 | ةلغب ىلع هلحدقو ايشع جرخ مث هاري وهو هوبأ وأ نيطقي نب ىلع لاق هارأ هداوق نء لجر ىلا
 ُك رش ىداولا م كح ليف اذه نملاق روصنملا ه ا املفدل اهث رعب 8 هيلع ع روستملا اهفرءبهل

 ركتتنأ و نينمؤلا نما كلذ فكو لق هاطعبام 0 اذه 1 تولع نآلا لاقمث اي 0 هشار

 نين سما ) 0 ) هقح يف الإ هعضي الو الطان هلام نم ع يطعن ال انالف ناللاق هنم كخاسام

 يح تراز لاق يممصالا نع ىلهابلا زرحلا نب بنعق انثدح لاق ديعس يبأ نبا انثدح لاق ىلع

 هلو هيف رقنو هفد 50 قارطلا ىف هضراع دقو سيفا تنب ىلا يدبملا ىغم نيح يداولا

 نيانلا نيتم وال ملا هللاو انا لاقو هسار لخ تارعش

3-1 0 

 0 حاس سس بط

000 

 لفن ١ كيلا 7

 مسيح لاط دقق س * ورعلا عر قمو
 نحل « هيلا ندحأو هلدوف ىداولا مكح هنا ردفان ذتع لاس ءوعد كاذغ نرحل هللا عرستف

 ديزينب دياولا دل د 13 دقو هريغأ نال فو رصنيلاب جز» روك ذملا رعشلا اذه ين مكح

 نع محضالا خاص نع يلفونلا دهم نىلع انثدح لاق هبورهم نا انثدد لاق نسما ) فد (

 ١ ادن يقياب نا غابي ملو هعيجرت لقو طسوتام ءانغاا خ 0 يداهلا ناك لاق ىداولا مك

 0( ريبزلاو ا .هارباو عماج نا هانغق هل 1 يب رط نه لاقو ردد ثالا# ةلسل جراف

 و نال هتدثغف قار تفلرعو عش أوعل ل ِ ناهد

 1 مس وص

 رخل لارا ىدععا رمش عدلا .ةكرالا ةةيالك ءارغ

 مثتكم لكح تايف> هلل | لءدقواه.سا ريغ 0
 75 0 نيط نع مس اذا اهاف ناك

 ل شقاربنمورضلاب نااشلا 1 معلا نه عناي 1 ناله
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 لاقو اب رط هسا رة نع يعوق رصتلاب لمد يرسنإال ةعنملاو ىدعحلا ةغبانال ءانغلا اذه يف رعشلا
 تساخف تقف ل ردلا نا ١ تقثوو 0 ينوقنا هللأو ا 2-8

 تملا ظ .عماج نبا ع اع

 , اهامحم نشار ملا صن 3 138 امل لوح 0 هنأو نيم هاوملا 0 لاق مك هللاو يأ لاقو 0

 ا اهادحإ كوت 6 يه ةرثت نا ثنا 3 ناف كنتو كف ومش فت تلعفام لعش ىكتالثم عباج 20 تاقف يم

 ىل»وملا يف و ترا 5 ةللال | اضأو كداز هللازا تددول هللاوتاءفال هللاوال«لاقف تاعف

 دارا تامو 0 مكنال 0 اهردالو هللاوال تاقف اذه نم مكحاي 3ك لاف

 .: هنافو لق هيف ىمرادلا لاَقف هردص 2 هتناصا ةحرق

 تسل ورك
 داوع ند ا 0 # ةلع يي و أ نأ

 ىداولا امكحلا يفاعب ران 23 6 وه هب تاقلإو ل

 داعأ نم ا لد ع 0 دام : ةداق ضيب .لر

 قفاشلاو كيغيملا ا * ا.هال نعل ف 1

 ْ رصنلاب احزه يداولا مكح هيف ينغ

 ب4 ةراتنملا ةثالا سن يس وش

 مهوترافقلا نيدلافراءما
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 مسقتل نيهلا ةدهاجح هلل * اهنإو داعس ام تدهعدقلو

 مت زي نم فلاخمو ةيلاب *

 مظعيو ءان ءأا هلل وطي دو # انل ت 3 يدلاانيدل اهلك 3

 ا ند ءان هاو ناو رح ب كلملا دنع أ 5 م 6م 5 ند ت تيصخأ نما لَ مكلا ٠ نم هصومع

 ' نيتيبلا ىف مهاربالو يطسولا يرحم يف رتولا قاللطان لقت يفان اههدحأ قحسا امهر كذ 3 هيف هل

 ور« 0 رم لا 02 اهرق طايسو قدحسالو 6 ير ف قاطم ا ليش نيلوالا

 م7 هيسلو هربخو ماح نا د جو

 نب كورس ل ةريمص ن 0 0 6 نإ بالطملا نإ ٍ هللا كيع نا ب 20 نإ 0 3 ليععما وطه

| 

 0 مح الاق ا 1 , هيا“ نع كي. نبدمت 5 لاق 00 0 5 تضم

 هسرب شار 5 ءا ارعش ضعا لاَقف مق بيش هتملالو ةحاو و روب ملو ةنس ةئام هلو ىمهىا ةريص تام

 كغ رب يبي تالدل دال 1
 ا يل حا يي دوما مو ساب 0-7

 انا وعلا ةريمص 5 هللا تدبر جادحعح
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 ذاق هتيمناكو 5 كش 4 هت تقيس

 انافح كله أن ود نم # 1 اودوزتف

 نع ىور دقو قدص لجر باطلا ناكو باطملا هنبا هادفف ردب موب ًارفاك ةعادو وبأ رسأو لاق

 3 1 ظ دعإتجوزو مه يب ند ةأصاهمأو مساقلا | أ ماج نب | ينكيوثيدحلا ملدو هد هيدع هللأ ىلدي أ

 أ هيبادصأ ضعإ نعدبأو ء دامح نع تايزاا كلمادبع نيدمت نبنوره رك ذف نعل لعام نا

 0 لبن عم معاج عءاج ناو عماج نب مأ تيأد لاق ةدئاز نب نعم تدحاص نوعنع

 يمحنا ريمآلا هللأ دما تااَقف ٠ نوعلا ىلع َن ع هدول ندم شا رو ه نم تك اهايذ 0 اهعش فيعض

 ! لخدف لاق 4هب ىلعلاو بجحاتم يذنإأ ت تلاقوهن 4 لاق 4م هاو يب قرفقءفكب ل احوز يجوز

 ة 1 ٍ قرطأف لعفت اهلماس لذ لاق يتأسعا لاق كَ هده ند لاف افلح ههوشأو هللا قاخ ند حبقأ

 ظ لاَقف هر عفو مث ةعاس نعم :

 بحاتم اذ اهسع ف نسحالو 23 بر ربغ تح دّقل يرء.ءل

 بحاح تحن نمءاص وح هلاثبعو # ههجو تايش امل اهلل اف

 هاد تاتدؤابعةمل لع « ائاد راغغ ركلا فتاك اننأو
 .نللاح ع بولح 0 د اهفوست ماكل كد 1 5

 لقريمسا كماورنالا يف 1 1 لاقو هب ةسنلا نع ءاند نس نإ ل لأس - 00 هيبأ نع 3

 نيم ان 0 3 لاقف 100 بسلب 0 نرااي را 0 0 ل ىلا ل 0ك 6 قحسا

 نبهللا دبع ىنثدح نوره لاق م حملا ن م لدحر وهو كريغ هب كرب يت َد> كيبسل لو

 ةورفيلأ نبهللأ ديع نب دم ير 6 0 يموزخلا كلملا دبع نإ 0 ماشه وبأ ىف :دح لاق 2

 3 هيلا جاتحي اع هلغأو هللا باتكل هللأ 1 ا 3 عماج نبا ناك لاق يموزخلا دا رق يبأ نإ

 0 ا

 نيس ند يللا هر 1

72 3 

 اد
1 

 1000اااذذذذ1171017711|111

0 

 و .ىيمشلا عاطت ىن > هيمدق فص 3 ” معيصلا ىبلصيف 4 ىلا مد ردحفلا عم هلزعم نم جرح 0

 يلفونلادمم نب ىلع يع و نوره (لاق) هلزنم ىلا فرصني م ” نارقلا م ىت> ةعمجا سانلا يلصي

 نم هل ةمدق عماح نب ا مدق اولاق فلا لها لاحر نم هريغو ةيطع نب ىلع ن , حاض يف ن'دح لاق

 2 من ناكو هتمج دودحسلا لذا دق ةالصلا ردك تعمل ندسح عداج نبا ناكو ديشرلا ىلع ٠

 2 زاححلا لها يز يف اسوم اراه 0 ءاهقفاا سايل سلب و ةليوط ةوسناق ىلع ءادوس ةمامعب |

 يف هياع سانلا فب ناك ام ىلع فتوف هيلع نذالا سمتل دلاخ نب يب باب ىلع فقاو وه اني

 بابلا لعوب املف سنالتاا لها اوكا رداقلا توب وبا ليقف يفرصي وا ل نذأيب يح مدقلا
 هتليه ةوال_حو 2 يأرف عماج نيا لع هنع تدقوف هءداحيو هريادح 92 بش 1 515 ضن

 لاق تنصأ لاق ةشرقلاو ةيزاحلا كيف تمسوب 3 هللا عتمأ هل لاق م هساح ىلا فتوف ءاحف 1

 مهئاهقف نءتيقل نمو لاقذكم لاق كازمم نيءرطا يأف لاق مه- ىنب نم لاق تنأ شيرت ىأ ن نف



 ةفا 0 20 0
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 راف ملا سانلا رظنو هب نحأف 2 ةدنع دحوف ثيدحلاو هقفلا هحئاففا تعش ع لع لاق

 9 هَنَع يي و هبا لاَقُو عماب اح نبا هنا 0 تقتنو ا يف دما ىلع لقأ دق يذاقلا ل 3

 ىاناا هيلع ادغ ىحل يناثلا نذالا ناك اماف همغأ 0 1 دعل هيأ ص ىلا 0 ال هلعلال اولاق |[ 3

 مال وط هن دا 2 ىلا فتوذ بهذف هارف عماج نب تلك رمق ل هيلع ادغو

 دامو فقاوت يذلا 2 ذاقلا اما هباككأ ضب هللاق فرصنا امافىلوالا ةرملا يف لعف

 نا اولاق هلل انا لاق ىنغملا عماح نبا اذه اولاق ءاهقفلا ن ه 3كم لهأ ن. شيرق ن٠ لجر من لاق

 رظنو فسوي 3 ءاح ثااثلا نذالا ناك اماف كالعف نم كلذ او ا هتفقاوع كورهش دق 0

 سلا

 تقسو 75 هيلع مالا || درف هيلع مف فوق ءادق هب د دق هنأ عماج ن : ,ا ف رعو هكنتف هيلا

 ناكو ةصقلا سانلا فرعو 5 نبا هنم اندف هنع فرحا مث مك هب هاقلب ناك يذلا هحولا كلذ ريغب

 يفا كا اولق 50 يأ نع فرحت كلام فدو ابأ اي لاق مث مث هنوص عفرف اريهج عماج نبا

 ْ امجودلا وأن ةأف نسا قادوا عئدأ مت مت ةلئسم نع كلأسأ كل قفقاوم تهركف ف ينغملا عماج ن نأ

 هناسل نم ةظلغو ءافجم كدشنأف كيدي نب فقو افاج ايبارعا ناتي فسوب ا اا لاق ثوم

 دبالاف لاس اهلع لاطو تروقأ * دئسلاف ءايلعلاب ةيمراداب لاقو

 يف ىورو لوق رعشلا يف - و هلعاسا كا 17 نع يور دقال لاق اسأب كلذب 2
 فسوي ابااي لاق مث هيلع ينأ تح هبف ينغتي مدن مث اذكع انآ تلق ناف عماج نبا لاق ثيدحلا| 0

 انف بحاص تنأةتاسوب ايأاب لاق كلذ نمافعأ هللا كافاع لاق هلم تصقا وا 0 1

 (لاق) عماج نبا هنع 5 * باقلا ىلا لصوو عامسلا يف 0 اظافلا هئلسحل نا لع هد 1

 عماج نبأ هب سمو ةنييع نب نايفس نع رذنملا نب ميهاربا ىنثدح لاق سش نيسادع ىتنحو | 0

 ةناضأ 0 نال أىشرقلا اذه نا ماب هباحأ ضعي لاقف زا لحب | 1
 هيف يننيام هباحسأ ضعب دشن أف كلذ ضحب ركذي مكشم نف لاق ءانغلاب اولا 5
 ليسملا قر ٠ عفرأو و كارص ال : '

 لاق هيه نسحا لاق 3

 كر مكحما نه ولتاو *# حاصلا حلك هاو 5

 لاق ه.ره نسحا لاق 3

 ِ للمحملا ةير 3 ردعسإ # فسوب نعي ركلا جراف يد 3

 ىندح لاق بتاكلا دمحم نب رفعج يف ”دح لاق ىناتعلا ن سلا نب دش ىنثدحو هعدف اذه امأ لاق 3

 دم (ثدحو) ندلالا دوم عصي نأ لبق تودصلا ةدءيص دعي عماج نب ناك لاق ٠ نمل دبع نإ بتيط : ّ

 دبع نب ةيواعم يبا نع ا نع ل نب دعس نب نمر لا دبع نإ ةنراج ونبأ ينثدحلاق نسحلا نبا 3

 نواك أي ال نيتغملا تكتل ينالغش دق“بالكلا بحو.راحقلا :نا.الول عماج نبا ىل لاق لف ن١! ؛
 بك اخ نال ىلإ ككحر ىدها لاق هيذادرذ نبأ نع زبرعلا تكلس ع ب ىلع ( ىنريخ [) نحل

 1 هبا هاج قح هيف مسأ ل مب هوعدي لعحف بالكلا ءامأ هيف رتفدب اعدف ردا لاقف همساام لاقف



 لاق ملا دما نب دمحم ىنثدح لاق ل لا دمحم نب ىلع ىنثدح دمح نب نوره ( لاق ) لكلا

 هنأت قد ماشي ىلع لاف هتلئاق نم ا ىالوم شا كلاق عماج نبا ةالوم ءالوح نش دح

 ًاوص قالاق يف يلع لإ ا نذل نم الجر ناغ دولا دج ىف را وات ىلهوعدا
 وهو هنم ناح ً اللمر هل عوس ا المر هيلع عياج نبا ىننتو دوعلا ماشه لل دا ١ فاعف

 وص :

 علا عزام زااحايرلاجوه. * اهريغ رايدلا موسر تسما

 فغقلا مناورلا نينح لثم * لجز اهل ةنانح لكحو
 ليقثلا نم نحل ىلدولل تودلا اذه يفو نا نما هيسلبو ةانغي كلذ داعإ ناكف ماشه ةنع ناقل

 -ةياور نم قحسا بهذ.» ىلع ىطسولاب ليق* ينا' ضيرغال هيو يطسولا ىرحم يف رصتخلاب يناثلا
 كوبا الحر نورها( كاف ) روك دملا لمارلا عما نبال هيفو لدابعل ندللا اذهنا ليقو ورمع

 ديع دمحم وبأ انما لاق يعازخلا حيلف اف نب يسع نإ 5- ينادح لاق باهولا دنع نب رش 6

 ل ع
 راند فالا ةرشع امهب هتنغ نشب نوره نم تذخا ا نبا ىل لاق لاق يملا دمحم نب هللا

 تيس وس
 مرصلاو لصولانيب نوكت #* ةفقو نم قشاعال دبال

 مقسلا نهم ين“ ام راهظا # هبتع يفو انايحا بتي

 5 نا عاد 00 # هنظ ىىلا عاد هقافشأ

 مر ىلعي وهينم عج ار # هرحه هضمام اذا قح

 ناةناب نا رك ذو ىلع ولاب لق يناث عماج نبال ءانقلاو فن>ألا نبسامعال رعشلا * هتيور اذكه ١

 ةءورالاب 5 بدصت 0 عما> نبأ يللاق متلاق ل راقت ليش م 3 .ال هشو ماس ندلالا اذه

 ورم يأ نبا جرج 1 هللادنع نب بعصم ىنثدح لاق ريهز نب 0 ينثدح نوره (لاقو) ًاكش

 اولزن(١1)خشب اوناك اماف كم نوديربارامع ننيثرقلاز هاهريغو ةحابش داو نمحرلا دعو يرافتلا |

 ءالوه ىلا انمهذول اناَقِف ءائغ توص 0 ذإ ل نك انف لاق | ف اواستغمل كانه قل رملا ىلع

 ا واقف هنم نوبرشي مط خ مف | 0 نوفي هل احط عماج نب :نأ اذاف معاني ف مه ءانع 6

 نبا برطو برشت انساحف مه و موقلا عم ند 0 ىنأ ل مدقق نادتفاب ا

 ورم نع ماقف ةلعافلا نبا وهف الاو ةحابق يأن ء ل ينأباو عماج نبأ لاقف ىننف هحابش 5

 ىلا انب اوضمأ عماج يأ لاقف ةحابق ينأ ن نبا ىلع اهرق مهرد اما هنف / مه ءاعسو نم جرخأف

 كالملا دبع .ن نبدم نب نوره (لاق) كلذ ائم | رحا 02 2و يم 05 هدنع انقاف اننضق رع

 يبان تاكو لاق ءالوخلا عماج نب 8 ةيراح نع رش ونلا 0 نب دم نع ناواس نب ىلع ينندح

 ادن تنغتق ىلب تاق ءادوسدل ة ةقيشعوف ىدتما ا كم. :غأالأ ينباب تلاقو تب رطو 0 تدقيق"



 سس وص * وهوندتم ندحأ كا | 5

 هدعاق هول يف ةعاق * هتهيشاو كسملا كم ا

 هدحاو ةئيطنم نأ * دحاو امكنوا اذإ كشال :

 ىلاجزطا اذه بسنو ةكماربلا ةالوم ل يجئ رطغلا صفخ ىنأل رمشلا اذه يوردقو | ١
 لاقي ىهزاا ليعوسا نب رمح يدها تدع ورم نب لا دبع (لاق) اهريغو عماج نباو مهارب ا

 او لاقلاق هلبالا تقلي, ناكو مالسلا هيلع بلاط ينأ نب ىلع نبرمح نإ رفعج نبد# ينثدحا

 1 رطو ضمءاخلاو وللا هيف نع ا سب ىلدوملا لاقف عما نباو يلصوملا مهاربا نا 1

 ف ار ناو ول> لسع جرخ هه تحتف نا ل بع قز عما> ن 5 ءأآو 8 هيلكس ١

 نبأو 1 هيلع مدشإ الو ب ند لضفي م ها ا ىدجيملا مهار هارب 0 نب مهرب 0 نع دامو

 "ل

 كاع ء ىلع نب يحي (انربخأ ) ديج هلكوا> لسع جرخ هدب تدحتق ناو ولح لع جرا

 ا

| 
 ف اما 0 06 ديننا عما نبأ 0 1 دقو ديشرلا 0 لاق هيلا ليك عما ا

 مساقلا اان عماج نيد 20 هقدص تمهفوهيف يرذدق داق لمولا مهار .اىلا تفتلاةهماسقأ
 أ

 إ

 مهارب | لاقف تا 0 هش افهنف اظفحمو توحصلا 3

١ 

  00كو دار 0

 يئاءر هدعاش دتسا املف * مول سا ةبامرلا لع  5نيت سف وحرر ”0

 تاق يه امو لاق كيلا ةحاح ىل نا 3 دعب ديشرال تلقف هيلع عاج 0 عم ىليا 000

 هيلا ثم هل لاقو كدبع وه اعا لاقف هياع نك ام: لبا وجت ينع يذرب 1 نو هارد 0

 لقتل ىلا ماقف اًضرلا ححصي نأ هلسف نطابلا نود رهاظلا يف هاضر ينءفنيال لاف . لد و

 اي اًضر كتع تيضر دق لاقأل تلق دوعلا ىدار لاقل لع ا دقو ىل لاةث سما ميس 3

 ينارعشلا دا 7 ءاروح مدق لاق ىداعلا ىح يبا نع دامح ( لاقو ) هيلع ناك ام ىلا: داعز |

 0 ديدرلا نينن وملا ةريهأ راد ىف امك لاق اناا ضع ينثدح لاق ند نينغملا دحا ناكو

 هب ةيب- ؟ نيب ١ وج هليل تيس

 : ه7
 فرعل ملف نم نينغلاب

 | ا ا َىَح كد اع مح نار ةكو

 عماج نأ تضغف تح“ ىذثل ا هانع - و ه.نغا انا لاَقف ىلدوملا مي هارب 1 مهردبف يثعالل 9

 روؤرعسم هنلا حاضف توصلا ينعم ر اطمن ىلا جاتحاال ة هر>و شاحح ن 4 أنا دوعلا خخ لزا 5 لاقو
 ا

 تا مساقلا | اياب 5 ْ

 7 توصلا اذه هيل ا

6 9» 

2 
 م ريخ ا 0 كنا
 اهباصقب تاع.سملاو ن #_.مسايلاو للان دهاشو

 نار ةسكو



 اهاملح ريغ ةر ا اهدرب كاع حا ينعزانت

 اا ىلا تدموب8 هلآ لع انقتلا ملف
 مهرورب ناكو نار ةفئاسأ مهركذ نيذلا ءالؤهو ةيلعلا نب سدق يفب ىدعا ىشعالل ماعلا

 ا را هن وقل ءاشام اهدنع مم :و لَك 3 5-5 اهو كك لاو بقاعلا دعو مو

 هللأ ديبع هرم ٠ 0 يديزلا سايعلا ن ١» كل ِ كلدب ) انربخا ( ه:اصاول زدحا فرصنا أذاف 8

 ءانغلاو هللأ ءاك نا اهعضاوم يف 8 م رك اخ هلو يبارعالا 0 *نع تاءح 06 1

 هنا ورمع رك ذو لوالا ةءإرالا يف قحسا نع اهارجم ىف يط_سولاب ليقث فيفخ يريلا 0

 مس دا بلاو سم 585 ف نأ ياشطا فو هسا و كلا ظ أمف نأ سلوي رك زر< نءال

 2 3 هللأ 2 بءعصم ن ع داح ) لاقو 0 2 يحب يلعس ول 0 يناثاو 0

 يد 0 اعمق ا اعلا الو ةق يف هلمحاو 5 نا 1 لاقو 1

 يار او وه ناكو ةل-ل ا يدوم م كا بحاص عماج نا ناكو ةيراح هل تييشاَ

 لال را "0 امإ اللب لاقث .اهدرطو ىدبملا اميرشق قدها م | 1 ىيود ىلا ني

 دقو نا ا ىدح هللاو وه عيبرلا نإ ن لضفلا هل لاَقف ينم هعقوم مه هلع دقو 0 1

 ءالووراخد 900 عا هلم الأ كلت لضفلا لصوف لدالا ُُق هب أف هيلا ثعاو تر يذلا ت

 ىذلا مالغلا لاقف اموي ديشرلا نينمؤملا 0 دعاك لاق اذا ضعن نع ( قحشا لاق") ةتباخح

 يدعسلا تدرب نغت 0 اح نبااب ةراث أ لع

 ىلامز يف نولت دق نأ ىلع * ىماسى كدا تارا

 ينالب دق لكف قادعأو 3 ىنعباسحالاووذ أهريشل

 ناحبس وش أتانوبزو ("5) * يلاع 3 مدا يندب

 نا ل كا نأ ملاذا يور عا كاواز يناو

 ىنغف 2 رو راط 21و 00 دق 0 ةفياخلا هيلع حرتقا اذا ناكو هشار عماح ن | َُك 1 لاق

 يدي ًاةراتسلا بحاصول لاح لد ًاضأ 0 نأ ناكل و ةبيم ةوهرس دعو | 0 دير هب

 0 لأ بحاصلاق د مق مق أ كدا ال 4 ءاح يف ا لاَ داعاق ا ا هللأو

 عضوم يفو اك ع وم ُُق تا ًالمأ ' ا لل يش سم لاق غ عرف 8 اف ىنغتت نكس د نغ

 دحأو (؟) سوماق ها هبشي هنال زوالا ردص ا ل د ارك ولا 10

 ةدام يف برعلاناسا يفلاقرب لا نم هنيع ر>و رظنيىذلا سوشالاو عفدلايهو ةنوبز تانوبزلا
 عقد يأ 5 رخاقموهاسحا كاذب ينءإةنوبز اهدحأو تاعوفد تان وب زىنعم يرب نبا لاق حيت

 تنلا دقنأو هين عنامىأ لاكفو عفد وذ يأ ةنوبز وذل هاو ن ب ز ةدام يف لاقو اهريغ



0 
 ١ ل 0 ل 20 , ا 0 اننا 1

 ١ ناك قدسا لاقهيف ىذلا اك ذلا 0 هنس نب رشع 0 ذأ عمسإ ناهد م هللاو ق> لاق نيئمؤملا أ 3

٠ 0 ْ 5 

 سيسر مقس لوط نه # يبا 5

 )١( سورع دعب ل #4 يلوم لبق م م تالاف

 سوحتلا ريط راك وأ * يداؤف يف متن
 ساو د نك نا هحخحنواب # انانملا او

 ناكو هريغب سلما كلذ يف نغتي مل لم رلا ةقيرط يف عماج نبال ءانغلاو شيرق نم لجرل رعشلا 0

 اذا كلو «اوأل لاه هبق 0 كلذ لك ايلف امودرب هيلع ضب نأ ا ل دار 1 اذا ّص

 ىنذملانا كلذو ةحار يف هعم تنكو هزواحي اف حاصإ ىذلا ضرغلا فمع رءشلا يف تينفف تادّشاا]
 ةحار يف انأف اموعرب حز اذاف رالاوفقبال هنال سعازلا لع لمسلا رك اق ضار _ سر ١

 0 01 كك ناف بعل دا هحارأيف وع 2 0 1 0 6

 هب رمضف 0 ءىح ٠١م ملا ثعبش ىدؤم نا ىل-دوملاو عماج نبأ نا ىديملا غلب كوشي هللأ دنع 3

 نسلق نه لحر 3 كحق هل لاقو هل قرف يأ محرأ عماج نبأ هل لاقو اح ريم ارض ىلدوملا 3

 اذه 0 ناك ام ىدوم هل كامو هب 00 ا هفاذ لضفلا ه>و 2 امل هدرطو ىنغإ

 0 اع هلا ثعلو 0 نإ 0 2 1 لاقو 8 2 عيبرلا نب ٠ لضفلا نا

 || املف هيحمي ١ هاف ىيوم ىلع لح دو.ةثأش نم حلصاو ماخلا لضفلا هلخس| ا ١١

 : 38 ها ينذك هلذ داق ىرخذا 4 راع | ىناخداف لاق ل 2ث تدع غو 57 0 0 * لفل هل لاق و

 انور مسا ةيرذملا هللا دبع تن ءانا نفو عدم احح مطوقو روهشم لثم اذه -(1)

 ا تداولا اب نيظب نأ ذارأ الف د أ رسدعأ لجر اهحوزت اع تايد
 | سانلادتع اكو هع سورعاي كيكب أ تلاقف يلعفا لاقف يمع نبا تيئر ىل
 أ فيسلا لمعيو ساعت ريغ ةحطأ ل تلاقف ءايشالا كلت امو لاقف سانلا اهملعي سيل ءايشأ عم
 | دال همم أ عم رضخحلا مير كلا ملا بيظلا ىهزالا ىغالا سورعاي تلاق مث سانبا تاحببد

 | "تفر ريس ريش ردا را 0 ا 0 ركذملاو ين>الافويع ناك تلاق ءايشالا كلت امو لاقف
 ٠ || ةحوراتم اهرطع وشق ىلا رظن دقو كراع كلا يعض لاق اهب لحر اماف هب ضرعت امنأ جورلا |

 تااةف كك رطع أ لاف ةلش اهد>وف هم هملأ تبدهف 0 لَو جوز ا دعل رطعالت تلاَقف

 سوماق ها نسف 4ع وو نأ برضي سوىمعع دعا ر عما ًانخنال لاقف 5

0 



 ىااقدح لاق تونا نب | نح لا دنع تلح و.( لاق ) راك د فلا نيتالث هاطغاف  كتجساح لاقف

 01 0 لدوملا مهازبا أطبا لاق لز از :ىنادح كاق لاح ح رلا ىلا .نبا 0 لاق ىدايعلا ي

 5 دعل تأ 5 هل ليقف هيلا نينغملا ىصأ ريص دق نيكل دب ءا ناكو دنع لاس مداخلا زاورغاه رعت

 يف ناك“ م- ل اك هللاو بر طاو هب رطل 0 نانو يدب ا | ىف ماع

 إ مهأرب ,انسحاام يطعبنايهللا واما لاق مت اهوصرب نال 0 50 ع َن هعماج نبأ ماقف لاق ف اا

 ةيشنب رمت ينثدحو ( كلق ) هديف ناكدو#لا ن كل هللاو انسفنأ انيسنف ينغ مثلاق مكريغ 0

 يحي نإ رفعح هعمو هانأف ا ديشرلاىلا اعد لاق كلي نب نامع نب 7 نب ي“ ينثدح لاق

 لخدف لاق رفعج م اقاو د.شرلا ل دغلا ناك اماف اممهوب اهانغذ عماج نبا اهاناو هدنعاماقاف

 ناك هنا الا انينغي عماج نبا لزي مل هل لاقو هريخأف مهموي نع ارفعح لآسف ىلدوملا مهاربا مييلع

 نا ديرتا م مارا هل لاقف لاق ىلدوملا مهاربا سفن تبطي نأ ديرب هلوقيف وهو ءاقبألا سعر

 نم جرخي 2 عاقيإب الا ةنس نيثالث ذنم عماج نبا 0 هللاواال هب سيظنال اع ىسف يطأ
 نانأ ينامعلا لنزع نيس ناك لاقيأ ينثدح لاق قلاع | د. ع لا نب يد <00 عاقالا

 هل ل هل نذاف ديلا يف دحب 9 بالكلاو كويدلاب ةشراوملا يف هل نذأب نأ ديشزلا 5 عاج

 ها 101 1 دان لكأل نيتؤأا نيم تب دك لاق تاتكلا لصو املف يناعلا ىلا !اتك كلذب
 عقوو عماج نبا هرذخ لاق ظل ا ل د١ لا رجالا هده رم لاخ لغ كف ىل قنا :رؤزم

 عماج نبال دام لاق نوره جح املق لامعلا عم عشبأم دب 0 ىلع وهو ىديزبلا دا 5 يئامعلا نيد

 ملل هل لاقف يندهشتساو رداف ملاظ هلأ لو تنأ ارياف لاق ليفا لاق هلزعأ ردح هيلع ينعأ

 هلأسف لاق هذه نم فططلأ ةهج ن ا لاا ىكتلو يدك“ نين دول 1 مهغيو ىنامعلا يف لبشنال 2

 قيد 00 لو هلدعأو رع ريخ لاق ينامحلا أ فنك عماد ح نءااي هل لاقف ءادّتبا نوره

 ع مغز لاق ا *اننأ يلا هاعدامو لاق بالكلا ىن نادل نة ينم امو لاق هلع يف فءض الوإ

 اذهلاقف اهلََش وهف بالكلا ىلع ىضغف 520 سانكلا ىلع ىتلأ موي نافع نب نامع نم اند

 ينادح لاق قاب هلادقعنب نسا ن”دحو د نب نوره (لاق) هلزع بحس ناكف هولزعأ فيعض

 نب مهاربا هاعدف ةكعو ةنيدلاب ةميقم تناكو هتدلاوب اراب راب عماب اح نإ ناك لاق ينارطقلا نع يبأ

 ل.ءجو اديدش اعزج كلذل عزحف لاق 0 هك را ا نإ ناك هل نوطأو يدوملا

 ه!لاقف عنتماف ءانغلا كاوا ترسو ممط يتح هوأ 0-0 رف ماعلا اؤاح مث هلوناويو هلوزمب هباهسأ

 ينغإ عفداف كناوخال هلذباو نين.وملا ريمال اذه لذتس كنا يدها نب مها ربا
 ه9 ” وص

 أوربق |وهثام يع ريح مجامح نمو # مدق نم هور ضرار تورد

 ريا هنود م>ري راهدنقب # هتيم ردقت نمو راهد قب

 نع ًاعيمح ل_هر فيفخ حيرس نبال هيفو لهر عماج نبال ءانفلاو يريفعا غرفم نب ديزيل رعشلا
 انحزم انا ىش كانريذ امن ناكام هللاو ال لاق مث هل حاص تح هدرتي مهاربا لهو لاق يىاشطأ
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 عا

 لعل ا د مهاربا هل لاقف ' ص يف كوالا عاق :أأ نم 2 تونصلا در هل لاق مث لا

 101 ثم مش سب هوم نال تزاوج رع جر ارا حور هو تاايح ب ا كر ودا درا راما

 نيا (ينرخأ انك ىلعتنأ هحرطتنأ بحأ عماج نبا هل لاقف لوالا عامملا ىلع ميهازبا هادافأ] .
 ينادشلا ن سحلا نب ىلع ينثدح لاق دعس يأ نب هللا دبع انثدح لاق يرو 6

 هاك كيش 0 يدب ناب 6 هكعم هادو د.شرلا يدب نيب ينأناك لاق ملا 2 4 د ا

 0 م راقولا جان هيلع د” هلثا 00 سيال 4 هءاَح

 هلاذبوتلا تراصو هناضضأ لع ءانلا راد املف ًاساعنو اركس عماج نبا م وهو ه هولي نه ينغو لاق

 يأ رهو حا وال 5 |

 لع تا || كتنع ناو د للطلا | 5 يو 1

 دشرلا كلذ نعاو همهفو 6 ند 0 لها بدعق لوالا تسلاواتي وهو لاق 9

 مد توصلا اده ةيسل جو

 ل.سلاو حابرلا كتفع ناو * 7 احأ تدسحو مس ش

 لدتعم راقولا جان هيلع #* هلئاس بيحلال ةفيلخ

 ءاوروم ىطسولن لوا لأ عماج نبال ءانقلاو يداطا يموم هب حدمي رساخلا لسلوأ عجيشال رعشلا
 لاق بوبا نب نحر ديع ريخا ا ينادح دقو نوره (لاق ) ىكملا يد سس دمحاو يعاشطا

 بحاف هنوص نسح نزح اذا ءانغ نوكيام نسحا عماج نبا ناك لاق يملا يبي نب دحأ ينثدح

 عماج نبا ما يبن اهف ةطيرذ ثعبا عيبراانب لضفلل لاقف لاملا كلت ىلع كلذ عمنا ديشرلا

 عماج نبااي لاقف هوط سام يف وهو نينه ئوملا ريمأ ىلع ةطب: را تدروذ لعفف هما اراب ناكو

 هلق ِف يذلا نطو 4و را كلك ىف عماج نا عفد أف لما ص ةطب را هذه يف ءاح

 اوربق اع أم يك رص حاج ع نمو + مدق ن اة ا را

 ريبا هنود 6-6 راه كَْص م #27 هشنم بتكتا ند 1 دش

 نوره لاق نيطاسالاو ناط ىلا مهسؤرب نوبرضي 50 اغلا تمأرو ا 0 ام هللاوف 'لاو '

 ينغم لاق بو.أ 5 نمح لا دبع هلفغأاف كلذ رضح لحر نع هب ثدح دق ىملا ا 3ك كشأال

 0 0 .شرلا هللا و ىكملا د َِ هنقو مدق نأ وهو د تثار لا ربقلا بداصاي »+ كلذ دعلا

 راح ا 5 رسشنعلا 0 صاو

 د حالا توسل ديو رج

 خسموص ْ
 ينكلا فرط يف ياقلا ره يردلا رسما دس
 بوديحلاب فصرت مص # ُتافص نيب .رجمحلا
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 نا بيلقلا يف ةحاحتلا تحي

 تيغملا 0 ةبغمو * تر_دكحذ اذاف

 بيبدلا ةمتاد ردصلا يف « ةربسع جسعاو تجاه
 #* هتالب نسم ا

 8 هيبطا هييلطا + تلقا
 تاثا يوهةيراتست ن م هب ابره مأشلا ىلا هنباب جر> لحرل هنأ ليقو هانا ير ىردملا 0-5 ءشلا

 ديزي نب ديلولا يفر ةمالسل رعشلا نا ليقو رصنبلا ىرحم يف ل.ءر ىداولا مكمل هانفلاو كانه
 ىنادح لاق كعهرس ىنا كب هللا دبع اند لاق هيوروه نا اتتدح كاقىلع نإ 0 ) قر (

 يي ملا خيشلا عرصملو

 اللا لهل تروللو

 5 لأ ناهامنب ىسيعنإ ىلع نب هللا ديع نئادح لاق كلام نبلياخلا 5 دحأ انتدح لاق دمحم نب نسحلا

 : ٠ الو ءامدالا ٠ ةيدحا هعم سيل هدحو سلاح ديشرلا نأ ايدل 0 5 ثدحن ع تعمس لاق

 1 ىدنعاه ءأا لدار اف نارا مويلا [دهو تالا كنف كرأ م يفا نيئمؤملا ا اب هيلأ ت تاسرأف ن صاننملا

 || ناكاش هنف قكرشاذأ الا | ريغ الوعامس الو هن يا 5 ل 1 لع تنأ ةبأأ نان راف 0 نا

 لاقو عماج نبأ ا ماق م  ةعاسلا كيلا رئاس ينااملا لسراف هيف تنأيذلا ىف تكرشا نأ كدلَع

 هوايقتسا دق فئاصولاو مدا ىلا رظناملف ديشرلا لبقا وتئحدق قا لعاف املا ضع داخعا نيس

 نباريصو ديشرلاءاججو ريصاقملا ضن ىلا ت تلادَعف عماجنبأ يعنأ | ملادحوف هل قتست تماق دقاهم . ءارع

 ف تليادولو

 ديشرلا لعتاخ رف رقم م ا تعا يم ارمضاح 08 الوابف 5 هم مس كلل عضاوملا صل فق ل

 تي ىف نأ عماج ن نبا صأ مث هتقنتعاوا,ةنتعاف هارت لا اي اان لع كش توساو

 سوص

 هقلح ان تأقنأ اكل * تقرب الوةدعر تدعرام

 رك اقرخم ءاملا دخن و »+ هل ماظن ىلع قر ءانآأ

 ا ا

 هقرتفم 0 دعل 0 #* دغ دعل لجرلا نأ لفن

 هفو ا نءماشالا 0 اف تارصا نم لق قل عماج 1 ءانغأاو صربإالا نديم بلا

 ' (|اأهفو هسنجم ملو دبعمل انْ هيف نأ سنوي ركذو 01 در رع رشا لوا له رج ال

 ” 1 يءاكطا "نع يصتلاب لمو تاسرالا هذه ىف قراخخو ياشطاو ورمي نع يطسواب جزه م ع

 تلاقف لاق يلعسولاب ليقث يناث اف : ل نأ ىات ملا رث دو. ضار خال لوالا لبق نأ ني 0

 ن عقدا اهمداخ 0 2 تلاق من نينمؤملا هي ام نسحأ ام دي ئشرال رفع مأ

 انسياجوانفيض رب ىلا انتقبسو لضفلا يبأ تنباي انتياغديشراا لاقف مهرد تفل هنا ته لكل عماج

 بوقعل يل تالا هلل لمع نب دج ) يح ( أرانيدم كرد لك ناكف املاح جر املق

 | نب ع ينادح لاق ىمتلا لاصاصلا نييوض نب دمحم يندح لاق روصاملا ىلوم نلسانما نبأ

 || امو اموي تحبصاف ةنيدملا ىلا ىلايعب امم تاقثناف ةكع اديدش امذ ىهدلا ىناض لاق يمهسلا عاج



 يدينب يسنوولا ني رع ةر >ح اهتقر ىلع ءاريح ةيراخم انأ اذا يكف ىف مهارد نال الا ثنا 3

 لوش يش توصن 24 :

 لا ع امانا اولاقف ا ا 0 0

 انداذان و رشيتسي م هوانعز> * ىوولاىذدلرضملا ليللاانداماذا

 انلثم عجاشلافاواكل ىقالث 6# ام لدم نوفالب اوناك مهنا ولف 0

 ولف كؤانغ ما ا نكح تكي فرد ام ةيراجايت ف فرح هنم 3ك رد و ىلقب ءا كَ دخاف لاق 5

 املحر يد ١> تعفرو امنه برق رادح ىلا اهرهظ تدنسأ 9 * ةماركو اخ تلاق تدعأ 3 ع

 م تثلقف فرح 4م 1 راد امهللاوف هيلفل تددحا َّ * اهقاس 2 را 0 ىرخ لا ىلع اممضوف 2

 ء يجي لاز .ال كدحأ كسمأ بحتأ اه تلاقو تحيلكو تاطفف يرسأ ةرم هيسدعأ تئش ولف تنسخ | |
 ع ىميقأ ت تلق املا 0 مهاردلا ةنالثلا ىلا يدب تبرضف اهاغشف ةديرضلا اه ءاع ةيراخلا َّكأ 22

 كم 5 ايو و د 1 دوريا 5 تأ تلاقو ةهراكلاكامذخاف لاق ىت لن ناىلا موبلا كيحو 3

 ا 5 ىراف ت تامحاو ىنغل ترو ل رايد فأاا هب كلل دات 3

 تح رخيفا م يناس ىلع فد ىد هددرأ كرم ىلا ا تفرصناو هتمهفو توصلا 1 راذ : ّ

 دصقأ نك الو هحوتا 0 ع يردا ال تيقيق لو< باب 2 ىراكملا ف لزنف اماخدف دادغب ل 3

 اددءسمترارذ 9 ةنئدملا عراش 0 ع 2 مث مهعم تربعف رسل ات دنا يد ىاانلا ع قدك تبهذف 2 ١

 برغملا ةالص ترصضحو هتاخ ذو 0 موق كلحع بم تانقف أعقن سم عيب رلا نيل ضفلا وآه ماب رقلاب

 0 لحر قى ددعسملا لهافرصناو بعلو عوج لعةر الا ءاقعلا تيلح ىَح 0 9 3

 كا اسمع كي.سحاالاقف قا لا يا الم يل هْغا رفنورظت لوغو مدخ ةعاج هفلخ

 قعانص تدسلو 4 هفر م الو ع اهم يل 56 ع ز ملحد تاق ةئدملا هذه 1 خا يش لاق ل

 صعل يف لكوو اردايم تا وق لاق ينغنا تلك ءان ص امولاق رب ا 5 أ م تع يتلا كافل

 ىف يمناف ى اط ىف ءاح دق لوسر اذار لاق شرب , الأ مالاس اذه لاق هنع ي لكلا ت تا ه4ةعم ند

 زيلهدلا ر أ ُُق ةر وصقم تلخدأ 3 ةروصقم ىلا ة ا ينزواحو ةفالخلا ا م رصف 5 8

 اضكر تعمس اذا كلذكل يناف تآلتما تح تلكأف كولملا ماعط نم اهبلع ةدئاج تيتأف ماعطب اعدو | ١
 كلذ لعفف برطو ةعلذ و لوس هل اوعدا لاق اذه وه لف لدحرلا نيا كلوش الثاقو زياهدلا ِق

 قح ةدع ريصاقم تزواخغل نارينلاو ريكتلاو شرحلاب اهتف معو ةفياخلا راد ىلا ةباد ىلع تام يف

 ا

 تدمصف دومصاب لجرلا فممأف ضءب ىلا اهضعب فيضادق اهطسويفةرسا اهيف ءاروق راد ىلا ترصأأ ٠
 بحرف دوع لجحراا رجح ينو ناديعلا نهروجح ىف راوج ثالث هنيعي نع سلاح لجر اذاو 0

 لاقف رتسااءارو نم مداخ جر نا ثلا مف اهنع اوماق دقموق اهف ناك هلايح سلام اذاوين لجرلا
 وهو ىل توصب ىنغي ثعساف ىنغت لجحرال

 للكلا اهنود الا سمشلا رث لو * بتق ىلع بكرت ملو. اليم شمت م



 0 02-7 0 2 0 ْ ١

 ْ ظ لهولا امتاج يف ريفاعيلا يشم * اهعجرت حيرلا ناك انيوطا ينك ظ

 اه لاقذ لجرلا ىلت ىتلا هب ,رابلا ىلا مداخلا داع مث ةفلتخم نيتاسدو ةفاتخم ران اا ريغل ينغف

 ١ هلوق وهو لجحرلا ع نم الح ندحأ هيف تناك يل توصب انبأ فن و

 درفلا طشانلا الاو ءاظلا الا * اهب هي ءالخل تدكأ راداي

 دمكلاو قاوشتلا اقنع راطو * اولذَح مهترزام اذا نيذلا نبأ

 توصل يفتتشملاف اهيل ىتااةيراخا يلا مداخلا داعم هب تنغت امو اهلفغا هب 0 ةيناثلا ىلا داع مث

 وهو يداولا مكمل
 هيلاغاناما نيبلا كو دج اذا * ىوطا ينباغيا يرداام هللاوف

 , هيحاص باغي تقالىذلا لثش * يوطا باغي ناو باغأ عطتساناف

 هلوق وهو نين توصب تنغف ةثااثلا ةيراخلا ىلا مداخلا داع م لاق

 ناجه ميدالا يناص يشب امل * ةيرماع هيسسبق ىلع انرمم

 نالجحرلا نم وا ضرا ةبا نم * اهنود رتسلا ناح تقلاو تلاقف

 نايف :قححاص انآ تدق < ىرساف 2 انا ل تلق
 نايات ىشلا ىتتي دقو * هئيبو ينيب رفسلا مض ناقيفر

 هلوق وهو ةعمر ينَأ نب رمعل رعشلاو هيف ةيشق انوص ينغف لجرلا ىلا داع م

 د ع هداثع اك لوقأ اذا * ادودعم باقلا أذه ءامس !ىسمأ

 اذيحلاو نينيعلا هيش ًاهراعأ َِش يدنا ع روحا ناك

 اذوس اهنال ىلع ارطنسمو * هتحبب سشلاعاعشك اقرشمو

 ىداولا مك توصب تنغتف ةيراخلا ىلا داع مْ

 ليلق ماركلا نا اه تلقف * انديدع ليلق انا ائريعت
 000 اا راو رزع * زاخو للق انأ انرض امو
 0000017 رمال نارام اذا < .ةس تقلا ىرنام موقلااناو
 لوطتف مهطاجا هههركتو #* انل انلاجا توملا بح برقي

 ةساثلا تنغلو

 00000 دا ةمرعاو « املا كدو ناكل كتددو
 2 نأ ةادولا 3ك 151 2م واح ديد1ا ضوحلاث لي الو

 ءانسكلا رعشت ةثلاثلا تنغلاو

 00 الا نسا رس الو # :نعاط لوأ ناك .الانتك امو
 ترق نيعلا هب اموي ىخأ لثف * انغلا هط# ل وهو اراث كرديف

 تاحنو تلسالا هاك * هيزرب ةدعب ئزرا تسلف
 كالا رودلا اف لحرلا ىَعو
 سس طى ىىططىطىطى|ى|ى يي | | إي | يي يب إإبببب إب بإإإإايِييبببللل ا سس سس سس ل يحيي لل ساسي ريب بباب -ا-ا- بيبي



 ( اا

 اممطمو اسوبل تاينارهدلا نم # ههو هانم اكولعص 1 يل

 اجروم داوّقلا بواسع هل ف يهتن اهليلاذا يت كل ٍِ
 امدقم اثبل ءاحرطا ىلعىضميو *# همه ردا واع 27 3

 اعدفاسوب نكس ناو ك6 يقل يتلا نادل 77
 ” ةيراخلاتتو لاق

 نك أر ريغاهفلخ ىثهكقفر * نكي الف صواقللابر تنك اذا
 فاض باَتعلا نك ناو كاف * امك ناك +

 تركي: دعم نب ورم رعشا ةيراحأ تعتد

 ورمعايبلقلاعدضنءادت تغمس « ىفقلا دللا ىمض ال 20
 رفو ال سيلو نيفو:لغرازت * ةححدم ةيصع اف ا

 ةعيبر نان رب ربع رشي ةللاثا تتلو ١
 امنقتنن ا 3 اهاهز هوحو * ت ريس سل انفقاوت املف

 ايضا اك أ غاب 0 * ينتفع امل نافرعلاب نطاس

 اعدخت ورغن نأ انيلع تأ * ىلناق ثيداحالا نءضاوتالو

 لجرلا توصب تدنغتف هللا كافاع نغت ىل لاقف مداخلا جرذو ا لعفف اذك ناد طحو

 نم كحيو اولاقو ةرسالا ىلا اودنتسا تح نورضحي مدخلا نم ةعام اذاف هانغام ريغ ىلع لوالا ]|

 نبال ءانغلا اذه تبذك لاقو مداخلا ىلا جرخو ةسعرسلا كلتب ينع اوفرصناف ىل تلق ءانغلا اذه :
 ديوأام تملعف دوملا  يَدَحَن,لجرلا ىل ىلا ةراحبا تلق ىلإ ءانغلا يبتنا املف رودلا رادو عماج 1

 كحيواولاقف مدخلا نم ىلوالا ةعانللا ىلا تحرشت هب تنضفتقىاثلا توضالابئانغ ىلع دوعلا توف ||

 وهو تديزئفينوقسو يل الا فرعي الفىل توصب تدنغتف مداخل جرذو اوعحرف يل تاق اذه نم

 ةقطلا عفرأو كك و كاشي داود دخت تأ يأ ىل-ح :رال تاقف ىلا مداخلا ع ىحم تعقونو لاق

 1 مو دودصلا مف * نيج ىملسف. لع 7

 صهدلا اب قرف تح # ين ه تال“ هك

 جرخ مث عجرف ىل تاق ءانغلا اذه نا كيو لاقف مداخلا جر>و 0 0 هللاو تلزازتف لاق

 نب رفعجو نينمؤملا ريمأو الآ ترش اف عماج نب ليع.سأ اناف تاقف عماح نبا ءانغ اذهتبذك لاقف

 دقنينم ملا ريمأا ذه عيبرلا نب 3 ىل لاق مداخلا هنم 3 ناك يذلارثسلاءارو نم ءالقأ دق

 ةييسطفىف نا تكل ريمي كادف هللا ىناعح عماج نبا تلق عماج نبا" ىل اقف اا تددو ريرسلا دعس املق كنلا لقأ

 لاق نع :مؤملا ريما يفيع يذلا 00 2 املذد امن تاقةدإبلا هذه 9 3 .كحنو لاق نيئم ْوملا 1

 طساو رشبأ ىل لاقو سلام ااىلا كلت 2 8 رفعحو وه 3 1 كحيو سلجأ | 3

 لجرلا ترمأف ءاري#ملا ةيراملا توص يباقب رطخت عماج نبااي ىننغ لاق مث هل توعدف كلمأأ] ٠
 تاق ي> هدهاعتو ا دوعلا نزوف 0 فرع ُهقم اع ل أى ىلع دوعلا حالصاب /

 ا



 ةشل

 رفعج ىلا ديشرلا رظنف ءاز زيا ةيراملا تاويضا ى أ تْمعِناَو اهعضاوم نيتاسدلا ةدعأز راوالا ٍ

 . || برقلإب مداخ ىلا هسار ديش رلا عفرف هلثم طق يناس قرخام هتلاوال لاقف طق اذك تعمسأ لاقو

 || نيمؤملا ريمال توعدو يدفن تح هنريصف ىلا هب يمرذ هب ءاحبف رانيد ىلا هف سكب اعدف هنم

 يديسأي ر مم هل لاقف هيف تديزتو هتددرف توصلا اذه نين.ءوملا ريم ا ىلع در عع نبااب 9

 ! عف رف لاق ادحاو نحللا ُُق سصعالا ناك ناو الوأ داسكسام فالحب اذه ءانغلا ُق ديس كم و

 3 لاقو يذذف تحي هن هنريصق هب ىفءا>ؤ راذيد تقل هيف 1 سكب اعدف مدأ اا كلذ ىلا 6

 ىراوهلا هيلع يرئشي هنا ىنغاي ناك امثتوصلا دعب توصلا دصقا تلم كرضحام ليعمسأاي نغت

 ىلع دعاف كتئانفب ةليالا هذه ليعمساإ كاملا لاقت لدلا مدع نأ ىلا كلذ لمثأ كزأ رف هينغاف
 الآ و 010017 بلل ءرهاو مدا اعف تنفف ةيراخلا توس قب تؤصلا نانم*وملا ريمأ
 توثحف تمس مث ةلعافلا نباي لاقف ينظلو تمستف ىل تااق ةيراحلا تناكام ترك ذف لاق رانيد

 املف ةيراملا ربخ هيلع تصصقف لق راهتنإب يل لاقف ةاجنم قدصلا نينم'وملا ريمأي تلقو كر ىلع
 ناشآ رفينردتباف دصقا نأ يردأ الو ريرسلا ن ٠ تازنو ماقو اذه نوكي دق تقدص لاق هبعوتسا ||

 ءالح لا نم ا مانميف نيوكام عييمج ايف لعأو تيد رفف نام م اوما رقأ 6 رع دق راد يلا 3 أراصف

 ند تحلو ًاريقف املخدف 0 راوح ىلا لوذو هلا 1 لك“ نهو مدخلا ند مهامدنو كولا

 دمح نع ينابي كلا صفح يأن ع عيبرلا نب هللا دبع ريا اذه ىل ( ركذع) مهريسايمو اهلهأ ةلح

 اموب انأ انيبف ةنيدملا ىلا تاقتناف اديدش امض ةككب ىهدلا ينمض لاق عماج نب ليعمسا نع 0 نأا
 دق ةفيلحلا نا عماج نبااب انغان دّقل هللاو انريضض> لحجر 3 لاق ذأ ثدح زا ماهأ ضع 4 سااج ِ

 "يشي ت -.اةحاف كضمن نحف مهضعل لاق ضو ينام هللاو تاق علاض دلع ١١ اذه 2 تم و ك5

 وحمل تراديح ا قان 0 6 + تير 1 :ك لغب ن رغ تلزنو دادغا تمدقف قارغلا ىلا تدتعشو

 هده هلاخدا ف طاع ةددحاو اه ع توصلا 6 ىلا ءادوسلاا ريخ نا ب و ياء أ 2 هلق ىذلا

 راص قح قرخأ ةرم رادرودلانا ريخلا اذه 2 «(لاق) | دو انزال ركن 2 1 كلتلو انبه ةياكحلا

 وهو ىل توصب ينغَأ قرع ل م ن آلا ل امتاقف لحرلا اهمأ نغ لاف مداخلا جرخف يللا

 بذعي كاوه يف ًابلق -تفاخو * دحاوب تشعناملق ىلزاك واذ
 برق توللاالو يلوفصي شيعااالف# عورم بلعب ايحأ انكلو

 * 011 ف اهل ىخابقعو * اهطخس ف وعاضرلاتاساتملعت
 بهذي نال 3 لب نكلو * هناكمتف عدقه> وفلاىلو

 ذئنيح ديشرلا جرذف

 1-5 ىناغالا نم تاوصالا هديه قام 2 --

 فيا وص

 اندنع ليللا رصقاام انل اولاقف #* انايل لوطانبامخا ىلا انوكش



 (ابفي)

 ًانيعأمونلا انل يشغي امو اعارسس * مه ويع يذغإ مونلا نال كاذو
 دادنوراتلس مد رج # 0 امبالا

 نع ءهذذا هنأ ريذعا يفو ا عله 0 نال ءانخلا : يال 2 0 وطلا نم هضو ع | َ 3 ١

 يمال وص 6 06 امفل ءاداوس 3

 درغاا  طشانلا الاو ءاظلا الا *# اهب يال زاج تحضا راد كا
 دمكلاو قاوشتلاي اقنع راطو * اولذح مهرزام اذا نيذلأ نا 1

 عماج نيا نو نشدح ةباور نم يلع س ولاب لوا ليش فمر.ةذ حر نال نخل 1 اذه يف 0

 تيوص انور |
 لاكلا | مودالا سعشلا روملو ل لخ لع بكر والك شن 3

 للا براشلا مشي فيكو اوميش * اولمث دقو انرد يف بكرال لوقا َآَ

 ىلا يقعالا ةدرصق نء< هبف ينغل ىف تك دقو رصنتلاب لذ خي نعال ءانغلاو ينعالأ رعشلا 0

 اممو# نم يعول را ناةريمه عدو *# اطوا
4 

 تت وص

 ناحه مدالا يفاد د اط د ةبرصاع ةيسق ىلع نرسم

 نالحرلا ند»و أض رأ 0 نك د امنودرتسلابناج تقلأو تااّقف

 ناهف ىحاص 31 تردده 22 قرتساف ميك اما 1 تاَقف

 نافلت ايف يبشلا ىتتي دقو * هئيبو ىنو رفسلا مخ ناقيفر

 امو رصنيلاب لمر فريفخ جل رس نبأ ا

 ٠9 ' وح

 ادق هداتعيإ - 0 اذا د 0 باقلا اذه ءازحا وما

 ادو>وم س 3 ىغم ية غلوذ + 0 ال 0 نإح يتناك 5

 رصيبلا لو ليقع 5 هيف هلو يلعس 2 لو ليش 57 000 ض,رفغلل ا لاو ة ةهربز أ د مشا ُْ

 اممو قحسا :بهذم ىلع ىطسولاب لوا ليقث هيف دعم نا ةنأن نب رم نكذو 0

 فكسوص 8

 هيلاغ نأ ل 5 لح 0 # ىويلا 00 ىردأ ام د

 امو شد>ح ةياورنم ر هتيلاب ليش فيفذخ يدححلال ءانغلاو ةدايه نال رش لي وطلانم هصورع

 « ' وص

 للف ءاركلا نا اطل تاقف « انددع ليلت ١ ايت



 ليلذنيزنك الاراح وزي نع د انراحو ليلق 1 10 و

 لولطتق الاخ هه 0 7 ١5 نيا رام /

 اممو ىداولا مى ءانع ا ىدووملا ءايداعنب ا درعا ل وطلا صويقم ن م4 هصورع

 كس وص

 امسقم امهم راص ا ه0 نإ اصلاخ كدو ناك ا -

 امدهمب دال رولا هوك لع ع, زاتنديدلا ضولطا لل

 اهنمو لوأ ليقث تيرعل ا مد ليش فيفخ 0

 : ١ ضل يا

 تعد اال ليا ريهأالو * نعاط وأ نك ل" اهو

 0 0 ا يخأ لثف ولا هطخي 3 . كر

 ىي نب ىلع 2 را لوأ لق 0 00 1 ءانحل علا حب وطلا نم هضوىع

 اهنمو ةّقررطلا هذه يف دمعمل

 سوح

 ايناس اولا ىتاينأهدلان م ههو 2

 ا د دا وفلا ضاوي هيل #7 0 00 يجضلا ماني

 معصم اكءاعملا ىلع يضعيو دس همه راسا اكولعد نكلو

 ا[ ردم ناو اك رك *< اهقلي ةيبزكلا قاب نا. كلذف

 ءانغلا 4 دحصلا وهو يئاطلا ماحس هنا لات ,و(١)درولا 0 ةورعأ ل هنأ لاش نعشلال: وطلا ن ل هطورع

 اممو رسمات لم هر فيي قخ سي وطل

 يق ريغ اهفلخ يدع كقيفر د 00 صولقلل ابر تنك اذا

 بقاعق باقعلا ناك ناو كاذنف * امكحتامج نافذ هفدرأف اهنأ

 م ى ط مناخ رعش !او ليوطلا ن*ءهضورع

 و6

 هت 9 1

 ورم ايباقلا عدصي ءادب تعمس د رفقلا للبلا يوص اك 7 5

 رفو انل سلو رثو ىلع راز: »* ةيحيح ذم ةمصع انا انثغا

 اهوأو ةيئار ةورع تايبأ نال 'ىث هيف درولانب ةورعل هنا لاقي هلوق (1)
 0700 رج ل انلإ الا يف فم » هلل نجح اذا اكولعم هللا ىلل



 اهنمو شح نع يلطس ولا لمر 0 ءالقلاو ب 1 نب ور ءشلا 9 ولعلا ند هضورع

 و 2 * ظ 00

 م نأ نرخ اهاهز هوو ا 50 انفقاوت املف:

 اطول أ غإ ٌؤرصا ناقو * ينابار انا ناقرعلاب ا 5

 اعد 0 نأ اننلخ + تفحلا هع ىلا ناق» ةيداجاللا نعجارت انو

 اص نيفدالك هاد * مل يوبلا باس نيرو ٠
 ناوين تلاكيا ص راو ا ءاثغلاو ةقسر ىلا نانو رعسشلا ليوطلا نه هوك

 اهنمو اذه ريغ عضو# يف ريا عم تا دق اق 8 يف. عماح ّ

 0 كتلسوص
 رفس ماو دودصلا مف * ربح ىماسف ىلع يجوع

 رفنلا انني. قرش ىح #*.ينم ثالث الا ئقتلنام

 نوشلاو لولا الارهدلاام * هيي لوحلا مث 5 لولا : ١

 ريغ هيف هن لب لاقيو زر نبال هنا لاقيو :يعاشهلا نع كول ليفي رجم الل !ءانعأألو يح رعال رعشلا ١

 حرس نبال هناا كاس الدو حيحصلا لوقلا وهو عماح نإال هنا لاقي لمر ه-فو ري الات 2

 اهنمو لمر فيفخ عماج نإ نحل ناواأإ .
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 اهاعفك تاع تسلط دق ءادوسلا انآ اذان افرح هنم رك دال مغ ىو او

 توصلا ىلع يدر كراع ينحب ةيراجاب تلقواهرأ يف تودهفءرغ تست ردا تسر 0
 هرخا ىلع هلوأ سنت تن[ ةمقن هع عش كلسام تاوأل تاس 0 ينع تبهذ دقف

 مةيناثهثذخأ ىح - نع هب داغأ و اهيلا امهسفدف نرخأ نيجرد الا لمفا تسر هي 5 كنكل و

 77 دنع تك راند تال ا تاع دق كلي تاكو مهاردةعبرأ هي هش 2 كلا كلا

 سك لك يف ساك !.همادقو وانبد فقلأ هلق يرطاف يناع نكات ل

 3 ىلا ىرفءادوسلا توص تدلغف ةسان ىلا ءانغاا راد يح برطي 7-0 تدنعو موقلا ىف نْخَف رائد

 د راب نو ا تا ناو ف نرسل
 تنكح ف كيلو ثنلاحب ىلا حرف هدعأ لاق - - ناس ىلإ يعرف هتنن 50 لاق 5 * ناجح كلا هف

 تصصقو هب هّندُخ وه.امولاقف نيئمؤملا رع سم ثيدح توحصلا ادط تاقتف ككحضيام لاقف

 1 وف تكلا كاذر عبارب ىلا يمرف ةصقلا هيلعأ]

 « رم 0
 ىح نب نيسحلا قرح )توسل 00 جرا رعشلا # ريج يماسف ىلع يجوع *
 نب رمعل ليق لاق قحسا نب دمحم ىنثدح لاق دانزلا يأ نب نع يدقاولا ن ء هبا نع دامح نع

 اذاذ هلع لح دات هلم نأ ةئدلا ةلماع ىلإ يكف اهءاسن دفاردت اح 20 زيزعلا دبع

 0 يدلي نإ فقو احلف هتطيرخ يئافد لمح دق هيي رحتعم فارطالاو ةيحالا بضخ خيش

 لاق اناني هللاوال لاق ند ذلا ظمأ ةماغاا هذهو ةييشلا هذهل ا لاقو هبوصو هيف هرصن دعص

 ١ امو لاق ايش لصفملا ن ا رقما رع هل لاقف: لف تكسا اولاقف هزيضحخ - نم ةيلأ ذاشأو هلأ كحق |[

 نال وأ نيعضاومأ ىف بف ءراخأو لدجلا أر ذا 5 لاق. أش نارقلا نم ارنا كل لصفللا 1
8 00 

 قى: هوعض لاق_ئراخا ءالا ل هللا وه لق ارقاو اهف : *رطحأو سانلا برب ذوعأ لق 1 رئاو أ

 .يفهيلع اورجأو ةالصلاو ةرامطلا دودح نم هيلع بي امو نارقلا هجلسي املعم «.اوكوو 00
 | عجأنآرقلا ظفحم يت> > سيلا نه جرح الور هارد ةنال هملعم ىلعو مهأرد ةنالاع مولا 0

 كيلا لمحي نم ىلا هجو نينمؤملا ريما رم ىلا لوقا فلق ارا يتأأ يسن ة ةروس ءاملك ناكف

 هذه يراام لاقو ه>الف نم رمي سيق ةدحاو ةلمح هلم ىلغ وداد يلا الوأف الوأ ةملعت

 اعد من مّ ا ناكل انابرع اهاناوسك وأ احات اهانيطعأ 1 اعئاح اهاننعلا ولو ةعئاض الا مهاردلا



 تاخمأ ةفاسلا ا ل لاق نو رفاكلا اهم ا لق أرقا هل لاق هبتدن :نيب فقو املف هب

 33 1 دقو ىنغإ 0 هاشو هقذع تئ> وف هب سعف 7 هيفام دشأ كد كاف ريحا

 رق س مئأو فوقولا م 5 # ريح يماسف ىلت 1

 رغنلا اتم قرش ىت> #* ين ثالث الا ىت

٠ 

 3 د 00 دعا أحاطت 50 ثيح كعذ هل اولاقو 1 15 نسح 4هب نواكوملا 0 املف

 0  ينئادملا نغ ينأ ىلع ترق دامح لاق لاق نيساعا ( ما ) ليلو يدوب رئام نان فئازرط

 0 ةعاب 10 تليعد اذ كاثو الام اك امعاو هالو. امازر هبمصأو ًادخت هنبا هللا دبع نب دلاخ جيحأ لاق

 ع : يملا نا رم نبدمع دنع ليقف ةقذاح.ةيراخ نع دم كا ةئيدملاب راص املف تح امف هف راق

 7 وهو 0 ند فرصنا دقو ان نداف هياع انذاساف هيلا انام 5 دع ملا ُْق روظلا ائيادق' ىذاقلا

 ١ : لهلاق م 0 1 لاقذ هل تيل رع بسأو 3 4 اع انما دنالا ردا هالاعت و ديل ىلع دعاق

 تل 3 * سانلا 3 اذاق تجر 2 ير ةيراحاب ةءالف ت رع 8 جاحاف ةحاح ن

 1 7 000 نأ ىلا يجو ام اماكرح عم 0-5 خيشلا لدخو 3 ا 0

 0 ينا,ةلمف هلعل ىلا: خ غل و د رمت م 5 قرش 6 2 تغلب 6 6 »2 راجح 0 اع 0 27#

 ٍ 1 1 قودها ةندبا نأ كدا لوشإ لعءحو امق ل 0 فرطل داحاو 0 ىلع ابو ا

 لق ة ؟ لاف ماع لبقأ مثاةن ةيدب
 3 ند ري ريقلا قحو عل 0 0 |ولاق يدا مع 1 3 |

 نول :نبةسا وسو ) 00 ( مكش اذا اوفرصلاف ادا 0 اهكلعال هللاوو راعد فالا3 ةياس

 ا 4 2 تدحو لاق قحسا ب داه ينأدح لاق ىلدوملا مهارب ا نب ليعوسأ ل 1 وهو

 0 3 مناجم ناما- ريد 1 ىنادح 3 هر 28- 0 هامل 0 ا نع ىنقللا صقح نإ تاع 8

 هن مم 5 نييقارعلا نم 0 كرايملا نبا هدنعو اند وهو جرح نا ةقاح قيابك لاق ِ

 هاعدق ا راطشاا ةرزأ حو 0 2 0 دقو نريب نب نبا لاشو داه ناقد نري :نا

 ةيلع مسقأف مسمع س ا 3 ردقأ الق ىل هل تدعو دقو لد>ءتسم يبا هل لاَقف 6 نا

 0 سل ٍ كرا ا تك أ نأ كاف نئئءح سا نأ 6 لاق دي رئام هل لاقو نساَحو 1

 كحنو لاق تاودأ ةناللث قوق كانغ نأ“ قااط هنأ سما لاق ىلعفت نا كلأسأ لاق ءالاَقثلا الز

 اواّمعا لاقف هباحيصأ ىل يرجح نبا تفللاف ىاحدأ نع ما نا ل نع علا كلحأام
 اي | 0١ الآ وبا و ءاغ اس نا نأ ىريخأ يذلا تودلا ىتخ هل لاق مث هللا كحر
 ةأيدق لك الا 50 اخ يناخلاو فهاذلا ىلع قار 0 علف هب 35 ا هدر 2 ىلع

 0 لاق 52- 3 كحبو ا ثلاث ساو 0 1 نأ لاف 3 ريد ىمع ف ىلع ا 2#

 نالاقف ل ماقو ا ةنالثلا ن ٠ 0 0 لاَقف 2 ا لاق ت22 لف يا ةنالاثأ|

 ينعي زجرلا يف نولوت اف لاق قاردلاب ه ركل انا اولاق تامفام ركن ا مكمل هباحصأل حر

 || بوبأ أن 6 تال هع نب د6 نب نوره 5 امد قرأ ا 1 هن كا اق 0

 أ تار قرا 1و نر نبا اقول ايلا نحا .اوناك نينا نيتنالم لاق



 ' ةعصعص نب صاع نب لاله نب هللا د ءع نب ةئرور نإ مرولا نر تنحل تا ةيفص نايفس 3

 ا 3 ”.ماكع نب اعلا ن 06 نع ديره نب نيسملا نب دمحم انريخأو |[ ٠

 مد# ةراتخلا نال

 مكشم ب ماللس ىف محد اكلع 1 تن ا تك او رش نا فاق 4-ى دس

 مدت و نيغأ 0 مهاوس * ب انخاو ةندملا 0 9

 ل يفوكلا هيوبأب كا نامال ءان :ءااو برح نب نايف 3-0 0 رعشلاو كس وطلا ن م و

 ظ ,مطسولا ير ِِق ةبام بلان ف هر في.فخ هنفاق لإ

 * ةيسسلو راح نامهس يلا ا 3

 5 ةمهم يبا تن ةيما 0 بترد ماو قادم كيع كك سوش كيع ب ةيما ب بترد نإ رذءد وه

 00 ا رضا" كالام نب رق نب ك كا نب ةعيدو نب ةريمع نب صاع نب يزعلا دبع

 دقو بلطملا دبع نب سابعلا ين أ نزح ناكل لضفلا مأو نينم'وملا م اةنوعم 2 ل
 ف 0-3 ه لمخو ن !انعلاو صايعالا نيب قرفلاو ةيمأ دلو رابخأ ثك أ 2

 بس نأ لاقيو ظاكع موب يف الام دو ةنا ر ه١ داق ةمأ نه برح ناكو باكلا اه ١

 اموعاردزاو ةيرق || رش امهقارحال ىماسلا 0 ىأ نب سدا تاتقو-ةة نا نأ هناقو

 معا هللاو هن 4ر ردح ه 0 تاياورلا تاو اهراعه ثأ يف بر ءلا هب 00 دق و اهوا

 24ه َّت تح لاك راكب ن , ريب زلا انثدح الاق ءالعلا يبأ نب يرخاو ىموطاا ؟ ينربخأ )

8 

 يو هب رقلاب ىع هنوذناو وه ظاكع برح نم فرصنا امل ةي 0 ف ودم يل قابعلا ورع وأو

 | لاقىلب لاق عض ضوملا اذه ير امأ صاع يأ نب ساد هللاقف ارو فلم رحش ةضرع.كاذ ذأ

 | م لاك كلذ دعت ةعردز م ةضيغلا هذه قرت هف 0 نر ناكل لبق وه عردز ملا

 | ترهظ مث ريثك جيجضو نينأ ة ةضاخلا ند ت١ مل العو تراطتسا املف ةضرغلا يف راثلا 0

 كلذ قمرس اك ف 1 نب سادرم لاقو اهم ت>رذو اهعطق ى> ريطت ضرب تايح امم

 نانو دقنلا وتو لح نا 8 رك 2 ينا
 ساد ع نعأالا ىلو لاقي اك .# هت نعألا لبق م وأ قا

 ةضقلا تقرتحا ان لودر اضاع ارش
 اهلا انعاطم * قران ترحل ٠

 امنا وقلاا وماذا 8# نواف ورمل و

 اتانع ا # هل 1 نا

 دعل اهاعدا مت ةيرقلاب نذدف ساد امأف انام نأ صم اع ينأ 3 0 ةيمأ نب ٍبرح 5 ل

 ساد نب سا.ع كالذ يف لاَقف يرفطلا - * يملسلا ة ةمهع يبأ ني تلك كالا



 م 06
 يع

 1 هوي دكا يظلاو * الا 0 كاع
 0000 د دس كلا لاخأو © اديس كوي حك موقناك دق

 هل لقع الو نيعلا هارت ايف رظنملا نسحلا نويعملا ليقو نيعلا هتاصأ ىذلا نوسملا
 نوهدم و ملاسملا نا *# نهداف كلاس ىلا تءجر اذاف

 0انلا كبيس ريدعلا موه » لئاوب ذارأاك كموه لمفاو
 0 | ايللد كيسنع يف « اهلثم ات فو كنا لاخاو
 نيستلا كدنع مفنب ناك نا * اهرما ني_ب دق ةيرقلا نا

 01 اهيوجب ديز وبأو < املاط يلايطخم تقلظنا تح
 نم 0 ةيلهاجلا يف شيرق تاداس نم اس نايفس 2 نا يا 0 نب ساد ديزي 9

 8 سأو همايأ يف نيقفان.لا ًافكو هنايح يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بازحالا سؤر |[
 ضراحىلا شيرة لاوماو هل اب راجتلا زهحي ًاران ناكو ائه اهرك ذن رايخا همالشا يف هلو حتفلا

 لني 8 فئاطلا موي. هئيع تئقفو حتتفلا ةدهاشم ملسو هي هيلع هللا ىلد هللا لودر عم دهشو مجعلا |

 انثدح الاق يمرأاو ي.وطلا ) ارح ) ىمعذ ذئءوب ىرذالا هئيع تئقفف كومربلا موب لأ روعأ

 يلا *<+ن قحسا ن عابعصم نإ هللا دبع يدح نع اص نإ ىلع ينئدح لاق راكب نب 8 ا

 ما هنثب تي سو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر حزاي نايفس أ عم هنأ 0 نم ميطا يار

 3 لو_سرو نرق تاداذلو ءامج ا ترعلا ك 5 2 وه نا هللاو لوّشو ةيح

 0 0 ينثدحو ريب زلا لاق ةلاغن> اي كاذ لوش تنأ لوشدو كدعذي م هلع هللا ىلد

 براحي هك ديول نابفش و نايفس نأ تنب ةييح ما جوز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر

 هفنأ عرقيال لدحفشلا كلذ لاقف كتبا حك دق ًادمح نا هل ليقو 0 ه.اع هللأ ىلد هللا كودو

 انثدح لاق يديزملا سامعلانب 0 ) 0 2 هل هر حيحصلاو هي ههه ل اهو ةلمر ةيياح نا ا مسأو

 نا نءرلا ديديع نإ نامع ن 2 براك نب ةءاسم نع 8 يلا انيح لاقزار ا ثرملا نا د

 لاق لذد اهاقنايفس يبأ نذاب طب 5 سانال ب 8-5 هلع هللا ىلد هللا لوسر نذأ لاق ندوح

 | رفلا فود يف ديصلا 0 4س انأأي هل لاَ ةراججا 0 تل يل ت تا "تا هللا لودسراي

 لاق تدءص# 0 ' ءاطع 0 لاق يناحشو: || 5 نا لاخلا م لاق ساد احلا نب لو ) ا (

 سانا سو هباع لا ىلم هلا لودر نذل. لاق ىمرلا ىي نب رفعج ند يل كاشف 01

 ا :ط قدح يلب سانلل ت 1 ١ذا دل هلل لوسراب لاق بترد نبنايفس أ هيأع لد َن' را ناكذ

 لاقاكل ىانلاو كنا هللاو امأ 0 2 ىلد هللا لوسرلاةف يل ط نذؤيا 4م د كك ةراد> 0

 قل

7 0 

 نولوقيفءايلا ححصت مك ونبولاق واولا ةاوذب ءايلا ةاوذ سبتلث اواو تباق اذا ءالاىأ امنآل اواو

 ل 8 : .:

 م ا ا لا

 يدي :



 (41) 2 ش

 مباك مهام لم كدحو كل ناف ةلزنما نم ءالؤه يش لك يأ ارفلا نط, يف ديصلا لك لوالا
 ىننملا انثدح لاقي ذلا ور« نب دواد انثدد لاق قتلا ناليغ ينأ نب ليعسا نب رمج ( ينئدح )

 نعفدع ن 0 هللا دبع نع يرهزلا ين ”دح لاق قحسا نب دمت ن نع شار نبأ هكر

 لوس نيرو: اني ترا تاكد اراجع اموق انك لاق ب نحن تاق وبا دك لاق سانع نبا

 هللا لوسر نيبو اننب ةندطا تناك املف | 0 ا انرذح دق لو ةةلع هنا

 د ة

 د 0000 ٍ

 لا 0 وذم جيت 000 2
 نيس اعانندقف ةرخ هما يا هلا ىلا شرق نمرد ف > سو هياع هللا ىلص

 لق اوناكو 0 هن ءاص مم عزبناو اه مه مهحر ا هر م قرأ ناك نم ىلع لف صه روظ

 9 جر ل ر صمحتناكو مم 0 3 5 - ءاص نأ هل و مهم كلذ هغأب اماق هانا هو 1 َ

 نيحايرلا اماعىلتو طسلا هل طش نيد تدب ْق ىلديل درام هيلعدر نيح هلل | 1 هيمدق ىلع

 4 تاذ حبصأ مورلا فارشأو را هعم ناكو هولك أمف ىخكقف ام انليا ىلا ” املف

 اجا لاَقف ل ةادغلا تدعم 9 كل 6 هللاو ارا هل لاَقف ءاهسلا خللا هر

 0 كناطلس يف 2 د وولا الا نات أ 1 كلئاااع . اولاقف ىهاظ ناش كلذ 7 9

 دووم ند مم كد ع نءقانعأ برضيلف هرش كدالب يف ناطلس هيلع كل .نهل اك ىلا ثعباف كدب

 0 بحاص لوسر ها ذأ هن وردي مءأدن* كلذ 2 | مهنا هللاوف مهلا اذه ٠ ند ا

 ند ب نعل نملدحر اذه نا كلملا 1 لاَقؤ مل رايخالا يدابت 0 تناكو هدوشإ بر ءلا ن

 ىرصت بحاص لوسر لقره ىلا هب ىهّنا املف هلكساف ثدح 00 ءثدحم لبالاو ءاشلا لها

 لحر ا نيب جرخ لاق هلا هدام ناك ىلا ثردحلا اذه : نع هلس هب ءاح نم لقىه لق

 ةريثك ن ناطاوم ُق محالم مهن تاك فقيو 0 هفلاخو هوقد صف نان هعرأ دقو ىف 2 2

 بأ : ىذلا ى :| 0 اذه لات نود وه أذا هودر 8 لاق ريا را أماق كلذ ىلع مهتكدو

 اهلا ع ناقأ هل لاق هتطرش بحاص اعد مث قاطنو باين هوطغأ نولوشات ١

 0 بءاصا دلع مث ذأ ة زغب اناف لحرلا اذه موق ن نه لج رد

 لج 00 طعر نم متألق هبل اني ' اف انب اوقلطناف كاملا ىلا اوقلطنا لاق من اننق زاجحلا
 تارا هللا ميأو نايفس وبأ لاق انأ تلق لاق ( ١ اجر هل سس . مكيف لاق من ان اناق زاجحلا يذلا

 دقو هيدب نيب ( ” ) يتدمقاف ةلادأ لاق مل 3 لق ىه ينعإ فاغالا كلذ نع هنا ا الحر
 ع

 تدك ول نأ: تماع دقل كلاوف لاق (« )هلع اودرك تدك نال 0 ىناَخ يناحصأ

 قو 59 : هنأ 2 يذلا لدرلا اذهب اين برقأ مكيأ لاقف يراخبلا ةياور يفو 0

 لاق مث يراخببلا ةياؤر قو :(8:) ءةريظ دنع مهواءجحاف هباحصأ اوبرقو ىنم هوندا لاقف يراخلا

 نم الا الو هللاوذ لاق هوبذكف ينب ذك ناذ لجحرلا اذ_ه نع اذه لئاع يلا مط لق هناجرتا

 تلق ' مكف هيمن بفك لاق نأ ه نع ىلأسام لوأ ناك مث هع تيذكل ايذنك لعاورا

 نم ناك ىلهف لاق ال تلق هليق طق ل مكنم لوقلا اذه لاق لهف لاق بساوذ انيف وه



 00الف رعو بلكلا نع ميتا اديس ما تنك نكلو ىلع اودر ام
 نيب جرخ ىذلا لجترلا: اذه. يل حالا اححأ 3 0 ا

 نم 3 اا[ [1] لوقاو هرومأ هل رغصاو ةامدل ذهل تادحإ نعدب ام يعدي كرب ا

 هنأش نم هنع كلأسا يف ينذدأ لاق مْ ينه كالذ ىلا تفتابال لءحف كغابام نود ره نا هناش ظ

 2 ير لاق | 1 اطلس وا وع نم ثلق مف هاب و لاق كالاذب اع لس تاق لاق '

 هبا هوءتيلسف كلم م هل ناك له لاق ال تاق 1 هب هيشدي وهف لوهام لوش هرب 1 2 د

 تلق لاق مه نم مكنم هعابتأ نع ينرب>ا لاق ال تلق لاق هكلم هيلع اودرتل ثيدحلا اذهب ءاد
 يف هموق نم فارشالا نم نائسالاووذ اماف ءاسنلاو ناملفلا نم ثادحالاو نيك اسملاو ءافعضلا

 دحا هعبتي املق تاق لاق هقراشيو هيلش ما همزايو هبحما هعّشب نمي ينريخاف لاق دحا مم هعمل

 ينريخاف لاق هيلعلادنو انيلع لاديب لاجس تاق لاق هنو مكشب ترخلا فك ىف ريخأق لاق هقافف ؤ

 هردغ نمان الو ةدميف هنم نحنو ال تلق لاق اهريغ هيف زمتغا هنع يناس ايش دحا رف ردغي له

 نم ضحم هنأ ت تزف مكيف هبسن نع كتلأس لاقف ثيدحلا ىلع 1 ين اهلا تفتلام هللاوف لاق |
 ل ناك له كتاأسو 0 هموق 500 مالا هذحا اي ينلا هللا دخلا 1 كلدكت ع مكطسوأ

 هوعتلسف مكيف كلم هل ناك له كنلادو الثأ ت تمعزف هب هيشني وهف هلوق لثم لوش هن ا

 8 و ءافعضلا مهنا 000 0 لذ كلا والوأ تع رتكلم نلطت ثدملا اذه ءاَحَف مايا

 هباَشب 00 هحبأ 20 22 كلامو نامز لك يف ءاسالا عابنا اكلنك وءاسنلاو 0 0

 هنم جرختف لحجر باق لخدتال .ناعألا هوا كلدكف هقرافف ا هعيش ال هنأ تع 0 1 و

 برح كالذكو مكلع لاديو هباع 2000007 :( تمعزف هنيبو م 2 قرح نكيكقاعو

 ام ىلع نياغيلف هنع ينتقدص تنك نئاف 0 رف ردع له كانو لا ل ركنا طو ءاب نالا ظ

 نوديزرا لاق مه ٌؤافعض لب تلق مهؤافعض مأ هنوعدي سانلا فارشأف لاقل "تلق كال نم هلابا ظ

 ال تاق: ةق لخدب نأ دع هنيدل ةطخعس مم دحا دري لهف لاق نوديزت لب تاق نودقني ما ؤ

 اف 0 لق رددب لوق لاك ال تلق لاقام كلوش نا لق بذكلاب هنومهت منك لهف لاق

 7 0 لإث ةلكلا هذه رغ انش ا مف لخدا ةلك يكل < مو لاق اهفلعاف وهام يردنال ةدم

 اذا لاك 1 لانو نم لان كاس هو انني برا تلق هانإ مكلات ناك فيكف لاق مأ تلق

 ةالصلاب انسمأيو 5 وابا لوقرام اوكرتاو ًائيشدب اوكرششت الو هدحو هللا اودبعال وشي تلق 0
 كلذكف بسنوذ مكيف هناتركذف هيسن نع كتلآسهل لق ناجرتال لاقف ةلصااو فافءلاو قدصلاو |
 00000 | تك لف لوقلا اذه ىم دحا لاق.له كتلأسو اهموق بسن يف تعبت لسرلا |

 نم هنب ١ نم ناك لك كتلأسو هلبق لب لوب يساتب لجر تاقل هلبق لوقلا اذه لاقدحا ناك
 منك لةشلتلابو 2 كلم باطي ل>ر تاقكلم نم هلا نم ناك ولف تقال. نا ت 1 كلم ظ

 ظفالا يف فالت>ا ضع نيتياورلا يفو للا ال ن تي لف ناقات لود نأ لق تادكلا ةوعيت ظ
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 1 ا
 عديل يال 0 ميا كن 0 5 021 مل 1 1 د

 11 2 نيا 3 يل
 2 215 ل ع ا يسارا د
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 ترا انأو هدنع نه ا كاع أ قلطنا 0 دق ل2 220 أ تددولو نيتاه يمدق 0

 رفصالا ينب ٠ كوله تدع ما ةشدك يل نبا يما سمادقل هللا دامعلاب 0 يرخذالا ىلع يدب يدحأب

 2 0 اس و 4 لع هللا بص هللا نوسر تناك هيلع مدقق قحسا نأ لاق م6اطاسو يكلم ف : هوا

 ( لق هه ا هلع هللا ىلد هللا لوسر 1 1 محلا محرلا هللا مسل) :هي 4 ىلكلا ةفءاذ نا

 0 0 نانا ص َّك رجا انا تو 5 نينا يقل عا ن هلا .ظع

 هللا 1 تام 0 مدق 5 80-0 لقمه ساو: 0 هناع ل 0 هللا 0 0 م كلذ

 م هب اخو يذل نيب هلعحف لقيه هذ >| لاق هفيلخ نب ةيحد لبق ن ه ملسو هيلع هللا ىلص

 اع حو هنأش هل فصوو ها هل رك هنو رقتام ةساربعلا 0 نه نا ةسورت لخر ىلا ب 2

 صاف لاق هكدصو هم اند كلف ارظتع انك يذلا ياس ا م

 ميلع علطأ مث مث ا مولع تقلغاف اهب سعاو 000 ةركسد يف هل اوءمحف مورلا هقراطبب لقره

 ىلا وعدبب لحرلا اذه باتك يفانأ نيذع كك دق مورا 0 لاقذ هش ىلع مهثاخو هي ةيلع نم

 م رو اناسد انل مستف هقدصالوهعرانلف فانت 5 فق 1 هرظتط ان < ىذلا ي الا هنأ هللاوق هئيد

 تقلغادق اهود حاوفاو>ر دل ة 0 مر رخنف لاق

 ةلاقملا 6 تاق امنا مورلا رشثعماب لاقف هيلع مهوركف هسفن ىلع مهفاخو ىلع مهورك لاقف 1 ود

 ىذلا 0 ف و دقذ ثدح دق يذلا مالا اذه ف ' :دد يق م - .الاص 2 اهنال تاق ىلا

 0 0ك نسحلا ) ا ( اوقلطناف م ّط تحتم 0 ريما ا صاو ارب اورذف هب 0

 سايعلا ىل لاق لاق سابع نبا نع ةم ركع ند ب وأ يف ”دح لاق ينالغلا اي 0 نب دمحم ىنثدح

 امو عنصأ ت ا نا ت6 برد تر ناسف 2س وأ مهم ككر 2 .علا يل ةراخو ثحر

 يذلا يموب يفىل لاَمف كلذ لثم لعفيق امون نايفس 2 و رفتلاتو نايفس 2 افرع اماعط

 تفرم رسهناف أ تاق كئادع لا 50 ىلا فرض هن لضفلا ا ان كل له هيف عنصأ ت 0

 انااي ا 5 له كى لام 0 و 0 مولا ىدغل 5 اق هاذعلا ١١ ىلا تلا و هب 1 رفنلاو أ

 ينىأو ممكن ىايآ نافع و لاق أ ىب يلو تاق هللا لوسر هنأ معزي كرا نع نأ لضفلا

 تاق هللا دنع نب د لاق كلذ 0 1 ىو تلق دحاو لحرأللا 0 كلوش 0 هل ىغماي كَ

 ماق ًادخم نأ كرينا ينا نايفس يفأ نب ةلظنح هنمأ نم انام 51 جرخحأ مث لمف دق ىل لاق لد“ هام

 لضفلااب|اي اللهم لاق قداص هلعأ ةلظن -- ابأاب ت تاق لاق هللأ أ ؟وعدا لاك وترا لاو ةودغ حطبالاب

 نسما لاقو ص الا اذه هم رصصل ىلع 00 نا ينخال يفاو م لَم لوقت نا تحا أ هللاوف

 5 5 0 1 1 ١

 5 4 1 , اخ 7 ا 1 "7 1 7 : 3-5 هنت

 : 5 تل ه١ ارح 5000 2 ا دو تلي رام حا تناول رشي ناي ااا 5 توا
 ١ او ا هيي اة ولا 2 2 1-5765 0 ندي سا لح وجم اوبل اهني اذ 1 ا كدي هايد : 1-01 57

 ارق تح ربامةللاو هنأ 2 يناي لاق مث تيدا انه نم ةريصن لع تاور دال

 5 ا 4 يانا

 ظل

72 

51 7 
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3 0 : 

 ١ ل 1

 : 0 0( ١3 «ة.-2 تي ل كمن * "اه

 2 52 1 7 2 امك 2 لا مك و ترما النقي
 0 اسلم تن ب 7 00 هني

 7 م شي

: 7 1 0 

 52 2 "انو مل : 1 1 3
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 مهل تاق كلذ تعوش له مقل انااي 5 كك دغبق هيا 0 ةدحاو نك هيو ةنعمكل نا معز

 ةفاذح نب هللا دبع مدقّت> لايلالا كلذ دعب ناك ام انني امعلف تاق 3ع وش نذاهللاو هذهف لاق #
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 مكي 01 لو سات وه لاق ىملب ىذلا رب لا اذهام يد 3 هل لاقف نميلا احا نم يع ىلا

 معأ لاق هببأ ايحأأ يدويا لاق هع أو 0 نايفش »أ لاق لاقام لاق ىذلا ل>رلا اذه مع

 هريغو هينعأ نأ ب>اامو ادأ إل !:[ده نع دن 3 2 تكي ينااست ال لاق هنع ينادح 0

 ىلاىداتف ساعلا لاق هنم يدوم ةارونو دوهب ىلع ساب الو يذا هب ل ىدوملا 3 هنم ريخ

 رحل 15 لاو ناس وأ هيفو دغ نم نيلحلا كلذ ىلا نيج | يتح تجرخو تيمفل ربخلا
1 

 0 هله يننقووبا مرا

 همعإ سلو همع هنا كريخاف هللا لوسر هلا معزي انم لجر نع اذه يمع نبأ تك كلا لنا ىنغلبو

 لاقف نايفس يبا يلع ل ليقاف ةيبأ اوذا ت تاق ةيبأ وخأأ لاَقف هيبأ وذا همعاناو ةمع نا ةنكلو

 لح هللا كدشنالاقف ىلع لبقاف ىلع ددريلف تب ا ىناس تاقف لاق قدص معن لاق قدصا
 ةلإ للك ل نانو بدك الو بلطملا دبع ةلاوال تلق لاق ةهفس وا:ةويض كشنا نبأل تثف

 نا تدراف هدب تكي نا هل ري هنا تنظف سانع لاق هديب بتك لهف لاق نيمالا شي رق دنع
 هاد كرتو ريا بهذف بتكبأل تاقف ىلع دارو ينذكم هناو نايفسيفا ناك ت تركذ مث اطوقا

 لضنلا 11 نادم وبا كاق ان زعم ىلا انمجحر املف ساب ان لاح ر تلك دوه فذ حبصا لعجو

 هب ن 2 نأ نايف_س اأأي كل لهف كبارا از دق تاق لاق 1 نب نم عزفل يدوملا نأ

 للا ندر( ناو ذل لت كناقك | نم كريد. كف الطاب ناك ناو تقمس دق" تنك اقخ ناك ناف

 يف ىلع تءاج هللاو ةلك لاق لوقتاه تلق لاق ةكك لب> وهو ءادك نم علطت ليلا د

 هللا لوسر حتف املف سايعلا لاق ءادك نم علطت اليخ كرتيال هللا نأ رعأ ينأ الا الاب اط تقلأ ام
 يللا لآ 0 [1 تلقا ءادك نم تسلط دق لبا ىلا انزظنو 3كم ملسو هيلع هللا يلد

 لاق يربطلا ريرح نب دم ( انثدح ) مالسالل يناده يذلا هلل دمّلاف اهركاذل ىنا هللاو ىل لاق

 نإ دج 0 2 1 نوب ادم لاق ءالغلا نب دمحم تبرك وبا ىنالعلا امدح لاق يوغبلا انثدح

 لزب لاق نسانع نا 1000 ضانعلا نب هللا تسع نب ندا مدح لاذ قدسا

 دقو بلطملا دبع نب سايعلا لاق حفلا ةأ نع يف ينل ناروظلا ص لو 0 هللا ىلد هللا لوسر
 يلد هللا لوسر اهنغب نيل هللاو شيرق حابصاي ةئيدملا ع ن* ل- .ب و هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرذ

 ءاضيلا 0 هللاىلص هللا لوسر ةلغب ىلع ا يهدلا ر 0 شير كالط اهنا ملسو هي هيلع هللا

 ناكُي مهربخيف ةكم لخدي الخاد: وأ نيل ا وأ اباطح ىرأ يل. كارالا ىلا جرا لاقو

 ذا 1 > ام س هلا كارالا يف فوطال يفا هللاوف هوم احدن 1 سو هيلع هللا يلد هللا لوسر

 هللأ يلد هللا لوسر ل نوسسح ءاقرو نب ليدبو مازح نب مكحو نابفس يبت وص 0

 هللاو كعبافرو نب ليدب لاذ انارن طق ةلدلاك ا امهنلاو لوقي وهونايفس |[ تست ابو هيلع

 ةلاختحارأ تاق ها ودتفقرعف لك كلذ 5 مألاةعازخ اين د الا ب را امش ةعا: د نارين

 هللا ىلص هللا لوسر اذه تاقف كءارو اش يعاو يبأ كؤادف كيبل لاقف من تاق لذفا[ انآ لاق

 كك تاقذ 0 اش لاق نيحاسملا ع نه فالا ةرمشحا هل مك يقال اع مكيلا فاد دق 0

 كقنع نبرضيل كب رفط نال هللاوف مسو ةياع هللا ىلد 71 لودر كل 0 ةلغبلا هذه زحت

 210370101070 سس سس هس تس م دس 72222772-22-2270
 هع
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 املكف(١) ميسو هيلع هللأ لوسر وحن سوك هللا ىلد هللا لوسر ةلغب ضكرا هب تحرش ينأدرف ا 1

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةلغب ىلع هللا لوسر ,ع اولا ىلا اورظنف نيملسملا نار نه راني ترض |٠

 ع يذلا ه هلل ديلا نايفس 3 لاَقَف هنع ىلاعت هللا يدر تالا ٠ نب ر مع راش نر ص يح مو

 نام ا ةكتدرادتو ةلغبلات 2ك 2 هلع هللا 0 يذلا 2 كم 20 27 دهع الو دقع ريغل كشفت

 ءيطبلا لجرلا ةئيطبلا ةبادلا هب. قيمت اهي.نمج تقيسو.ةنقلا تاييلغ تسلا بح لا
 07 هنم هللأ 5 دق نايفس أ اذه هللا لسراب لاقف 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلع رمع لخدف

0 

000000 : 

 د ملا 5” >9 22020“ - 0و

 هللا لوسر يللا تاج مت هن «لرجأ دق ينا هللا لوسراي تلق هقنع برضأ يف نءدف دقع الو دبع ريغب

 تاقرمح هذ رثك أ اًملف يود ا مويلا هيحاشرال هللاو تاقو 0 تذحاو إو هيلع هللا ىلد

 تاقام تك يدع يب نم هناك واو فاني ديع ند لحر هبال الا اذه عنصتام هللا وذ رمعاي الهم

 0 2 باطخلا مالسا نم ىلا نا 53 كيلسأ مو كمالسال هللا وف سايعاب الب“ لاق اذ_ه

 مسأو باطخلا مالسأ ند لو هي هيلع هللا ىلد هللا كويسو ىلا تح ك.ءالسأ كل رعأ ينأل كلذو

 هلزنم ىلا هب عجر رف ةأدغلا ىلع هب ودغت قح هانم ل بهذا سو هب هلع هللا ىلص هللا لوسر' لاف

 كل نا 1 نايفس انا كو لاق آر اماف. يا هيلع هللأ ل هللا لوسر ىلع هب ادغ حبصأ الف

 نا تنئظ دقل هللاو كله و كيلحار كلصواام يماو تنأ يأ لاقف هللا الا هلا ال نأ َ ذأ|

 كاقنع برضا هللاو 0 قا ةد اهشل دهشنأ كحنو لاَقف ا يع ينغأ دقل هربغ هللا عم ناك ول

000 

 ا ا ل

 هز

 سايعاي فرصنا نايقس ا دهشت نيح نم سانحال م هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاقف دهشتف لاق

 نايفس يأ نا هللا كوسرأب تاقف هللا دون> هيلع رع ينت> يداولا قيضع ليلا م طد> دنع هستداق

 نس وبف نايفس ىنأ ر اد لخذ ان 0 لات هموت يف نوكي ان لس نحمي لخر

 ليلا مطخ دنع هل دج يت> هب تجر ا وهف هبان هيلع قاغ 3 نهو نا وهذ دحسملا لخد

 لو نب نوت لوقف ل وه نه لوش لمحف لئارقلا هياع ترق يداولا قيضع

 ءالؤه نم لوقيف ةئيهج هب ركو مالو ىلام لوقيف لسا لوقأف ءالؤه ن نم لوقف ةلق هب رك م |

 ةددك ءاردسا ول هيلع هللا ىلذ هللا لوسر م تح هلي .يو ىلام لوقيف ةئيه> لوقاف

 نملاقف قدحلا الا م٠ ىريال ديدحلا يف راصنالاو نيرحاهملا نم مل'و هيلع هللا يلد هللا لوسر

 لضفلا اب انلاقفراصنالاو كف ,حاه 0 2 م هن اع هللا ىلد هللا ل وسر اذو تاقف لضفلا انأأي ءالؤو

 )١( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راس امل لاق هيب نع ماشه نع هدنس يراخلا طظفلو 5

 نوسمتليءاقرو نب ليدبو مازح نإ مكحو رد نايعسوبأ جرخ 8 رش كاذ غايف حتفلا ماع
 امناكنارن مهاذاف ناروظاا رع وا نورس اولبقأف ملدو هي هءاع هللا ىلص هللا لوسر نع ردا

 ورم يفب نارين ءاقرو نب لييدب لاقف ةفرع نارين اهمناكف هذ هام نايفس وبأ لاقف 00 نارين

 سو هلع هللا ىلد هللا كوتا سرح نم سال مها كالذ نذ لقا نايفس وبأ لاقف

 ثيدحلا اان ايفس وبأ م- و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر موجب اوناف مهوذخأف 0



 كوش نآلا قللا تلقف. اذا مالا ا ذا كحيو تاقف امظع كبخأ نبا كلم .حبصأ دقل
 لبق الاع اج دق د# اذه شزق رشعماب دحسملا يف حرصت ذك“ يأ يح 3 جر 0

 لخد نمو لاق كراد انع ينغلام كحيو اولاقف نم 5 وهف يراد لخاد نم لاق هش اولاق هب ل

 انتدح الاق دعما داو ريرخ نب د# (انتدح) نما 1 وهفهبابهياعقلغأ ن هو 0 وهذ دحتسملا

 هللا دنع وع داع: نب ىي نع 3 ل لفل نب ةملس انتدح لاق ديمح نب دمحم

 ءافاخلا ٠ ند ةعامحت أر 5 تحرذخو هلآس ِش تخاف كف ئها> كومرلا مولا ناك ال لاق ريا 0 ؛

 0 هيأ نايفس وأ لاق نيءللسملا تمزه اذا مورلا 596 مم تقق وف برح نب نايف 31 مف

 ١ 0 اولا لاك نودلسملا مفشك اذاؤ 26

 روك ذم مهم قل قبلا ل * ولم مار هلا يملا وو

 0 ينب نم هل اريخ ائسل 3 اقافالا 4 هللا هل:اق لاقف يأ تثدح نيءاسملا ىلع هللا 0 اماف

 ينال مدح لوش 5 و هيلع هللا ىلد هللأ لوس باحأ ىف لع فوط ىذديب 3ك ا ناك م

 نور نع ريرح انثدح لاق ديمح وبا ىنثدح لاق دعحا ْن 0 (ىنثدح) (١)هقاش نم نويحعيف

 ظ يع ٠ ائيلع لد لاَقق هرصا تفك نا د نام لع نايفس وبا لذد لاق نسا 2

 ا قر ينب ضر ,الا انو لءد>اق ه _.لهاح ثال» كلملاو ةملاعرمأ نر الا نإ نامع ان ان لاق ال نامع هل

 كلام نع فسوب نب لو اد لاك صراع || يلع نب رم انثدح لاق نعابلا نايح نب دمحم (ينثدح 2

 | نانفس وا ءاح لاق ربك الا رالا ينأ ن 2-25 قاد.طأ ة 00 ٠«عءاثمشا يأ نب كا - كو 9 ١

 ا للقأو نشير 0 َّق سمالا 37 لان ام نسما أ اب لاقف هنع هللأ ىذر بااطيبأ نع لعتىلا

 نايفس أ ا هنع هللأ ىكر بااط أن ' ىلع هل لاَ الحرو اخ ماع اهم ا 6 ا نال ةللأ وذ

 اط ا اندحو انإ عش كلذ ض 0

 نايفس يال هشئاع نإ يندشنا لاق ئئثايرلا انثد> كاق يديزيلا نمابعلا ن 0 هر داهأ

 د0 وكل برصنال م 3 اعوضخ د 00 و مح دعا شا رق ا
1 . 

 بئاغرلاب ازا 7 لاذ امو # هب ترفطيذلل : 0 انف

 نسحلا نع با نور قعر رج انءدح لاق دليم نس ل ينأدح لاقد. ملا نإ دعا ) ينندحو 2

 >8 نمد ماو رع هيلع هلل يد هلوسرو هللا كدا ام اأط

 مت يف تراص ةفالملا نا ةنمأ ىب رمشعم اب لاقف نايس وأ هيلع لد ةفالطا نامع يلو امل لاق
 ران الو ةئج نءام للاوف ةركلا فقلت مكنوب اهوفقاتف مكبلا تراص دقو اهف تحط تح ىدعو

 دوو ملا اذه . راح نايفس ألا نق كب د لعف ىنع م نامء هب حاصف و ىأ اذه

 ىدوماامكشمنب مالسيف اطوَشب ءانغلا نولقبألا و عنقم اهن» ترك ذ اهفو اهركذ ل ولعب ا

 نيمحو رس هنآل 000- هللا يدر نايف 2س يبأ قدح 2 ءارتفالا م أع صهاطظلا رام ا 2 250

 1 >ح < م مأ 3 ةأور تانقث >- قم كلذ 2 2 مكانا
 ُّح



 هيف نابفس وبأ لاقف هتفايض نسحأو هارقف قيوسلا ةوزمغ يف هيلع لزن ناكو منغ ان نكي
 مكشم 5 ماللس يف ٍِي ا ٌُظ ىلع 0 7 5 يناورذ يناقس

 مدع و نيغأ مم هاوس * «ءادجاو ةندملا لعأ 2

 مغمو ف رعل ربقبا ضأ هال د 3 امو تاقدلبلا يصعب : اءاق

 وي ا هام ديد 8 كد راعل دوم مدع انأ هاي

 00 ' مالس ىلع نايفسىبأ لوزنو قيوسلا ةوزغ غنعريملا ركذ جو

 و ةناح نه ءام عار سعال نايردن نافع نانا كالذو رد ةعقو كعل ةأز | د ع ا

, 0 

 يش عنصإ و هموق نه ةدع يف جرن عدو هيلع هللا لك هللا كود سر وزغل يد ار تاما

 نا 00 تيءسف قيوسلا نويرمشت مح رح > امنا اولاقو كلذب شيرق هنريمف

 نعاق 5 : م 0000 ع عم 0 66١-5 ْنَء ضفلاا نب ةءاش 4 كح لاق دايهح: نب دلع 000 لاق هياع 1 ره

 راصنالايعأ ن ل ناكو كلم ل تيكا هللا كينع نع نامور قي ديزبو 0 نأ نب رهعح تب له

 يات 1 سيدال نآةرد ردن. نم نعل لف عجرو ةك لا م نابفس ونا ناك لاق

 ةيدحالا ال 3 رببل نتي نك تا ار يتئام يف جرش 0 هيلع هللأ 0 اره وزغل ى 0-7

 -7 للا“ جرد مل ءوحوأ ديرب ىلع ةنيدملا ن م ثد , هل لاه ليج ىلا ةأئق رد ري يح

: 
 ظ ١
 ظ
5 
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 فروا ةينأى أف 9 هيأب هيلع قدف بريس لح كس ىح اف ليالا تى ريض لا يهب 1

 ءارقفهنذأفهياعن ذأتاف رك كلذ هنامز يف ريضنلا ىن ديس ناكو كشم نب مالس ىلا |

 هلآفيلحو راصنالا نم الغر اوتو اهل لجنه راوشأ ينلوقرشت ضيرسا ا اظ د ا

 ١ ملط يف لودي ءاعهللا بص هللا لوسر جرش سان | 0 رذنق نيعحار اوفرصنا مث 3 اه ولدة امهل ترحب

 مالاحر ثعبف هباحأ ءاح ىد هتليل بقع ف رح 2 ىسانلا ريخ هلرظنو هاقسو

 | موقلا دوأ مم نم اواودكو هءاعأو ناني ماك دقو اجار فرصنا من * ردكلا ةرقرق رق علب قت

 ةيلع هللا ىلص هللا ل وسر مهب عجر نيد نيو م١ لاعق ءاحلال هدم نوففَح 3 كا 2 0 ُْط دقام

 ل 2م نو احراخ زهجي وهو لاق نايفس 0 نك مع لاق ةو رع نر نأ نايا ملل

 .لاقف 95 رو أمف ض رحب رهش نم انجل هنيدملا

 ةن مكل اوءمحام ناف. * مهعمجو بري, ىل لع اورك :

 1 ك هديعلام ناف د * مهلناك ب قنا كيب َ

 لسغلا يدإ> و يسأر سكي # الو ءاسنلا 52

 لعتشم داؤفلا نا جرزذ_ ع !اوسوالا لأ اقاودب

 ( كلام نب سمك هباحاف )

 لشفلاة راب ب رح نب شدج *. ىلع. نيح.سملا مأ فها

 لحلا هلق ىف قرتروظلامس نه لاحرلا ن و>رطتا

 سد كك قاد ك1



 لودلا 0 الا ناكام 27 ىف ا عج اذ

 لسالاوء احلمبلا لهأةدجن * نمو ءأ اذغلا ورصتلان م راع

 | علل 1 لال امدح لاق ةماسا ينأ نب 0 د1 لال فايطلا لع نإ نبحلا (قرخا)
 لاق يم ( ينثدح) ةرحطا نم نتن ةنس نم ةدعقلا يذ ىف تناك قيوسلا ةو نع نا يدقاولا

 نب هللا دع نع دانزلا ناز ء يدقاولا نع دعس نبا انثدحع لاق ةماسأ يل نب ثرجلا انادح

 0 ب مهعم يدب هل ناكو م ْش مالس عم اموب تان نب ناس> برش لاق ثرحلا ْ

 00 7 ةعداوم يف |وناكو مف كالا عرساف م طق نب سدقو ا ؛ هللا ْ

 ١ ًاكرش ءانالا غ نم ناسح ىتباف مظع ءانا يف انراعتق كيراشأ لام ناس َ مطخلا نب سق لاقف مهاب

 ظ لاق ةيلغلا كل لعحا كلذ نم اريخ 3 ههجو يف ريشلا فرعو ناسح 3 ةيرسا ساق هل لاقف

 ْ ا اها يشي الا ىلع هه ل 8 انأاي ا نب مالس هل لاقو ناسح ينأف هر نا 'الا ال

 ؟تمصسلا يتمم ٠

 3 نا ىلع تنأ نوعا س دقه 00 هتسااحم ءىسأ و هن تدع” أ هعدت مو 5 را

 و كفيلح يناو يم كنال الا ك.لع تله امو ةسلا# ءوس 5 هم يف ام ماللس هل لاو

2 

 0 كب نا.يدف ا 1 تح د]و رعت < دق جرزألا ن م لحر اذهو اذه يف ةضاضغ كيلع

 | هن هلا وقرتئاف مكب ورح دا ا

 اهرك ناكو هعدب ند اذه 0 دقو ةئس ترش نا هسفن ىلع

 مالك 5 هر اتخملا ةثاملا ن ٠ تاوص 7

 ىرحع ف رولا قالطا ةركإ َ ةثلا ن ا ديالا - ىل#هاك يبال ءاك هاو ديزب نب ديل وال لا

 ١ مأ ىلع دانا لتقثلا تنفخ نم 3 املا هيف لماك ينال نأ ش هج ناذو قحسا نع ءارصنلا

 م ةيسلو كباب نبا ديلولا 0 0

 سمش ديع نب ةيمأ نب يصاعلا يأ نب م ا نب ناورم نب كازا هع ىو نب دلولا وه

 ليقع نأ نب مكمل نب فاسوب نب دم تدبر جاححلا مأ همأو سايعلا أ ىنكو فانم دبع نبأ

 ة وأ لوش هشو جاححلا ىخا تل ضو ينقللا

 جاهو جاربس ارون كلاي * جاجا نيبو يصاعلا يلا نب

 + جاتلا دقع هنم دعب هيلع #

 هلل ا ارءاوقمأ نب بر > نب نايفس يبأ نب ةيواعم نب دبزب تأ ةكتاع كلما دنع نب ديزي 10

 لاق ةكلذلو مثاه نبا ىلظملا دنع تب ءاضيبلا مكح أ صاع ناك هع هأو يصاع نب هللأ دبع تنب

 ديزي نب دياولا

 2 ع ع 27 7-7 جه م عدت سس 222



 (ةه)

 رخاش, نم هب روعي يدطأ يب ٠ #* هلاخ كن ن*و يلاخ يدهلا يأ

 اًةساف ناكو مادشأو مهداوجأو مئارعسشو مهئفر انو هم 3 نايف نم ديزي. نب ديلولا ناكوا

 : راعشأ هلو لتقف ساتلا ه را >رهظو رع ن٠ كلذ عاشو ةقدي زلاب ايمىم هئيد يف اههمم اعءاخ

 هيلا ولاَ هلح هلا لوقيو هركشيو هنع كلذ ىنذي نه سانلا نهو ه هرفك و هثبح ىلع لدن رك

 نعىنئادملا نع زازا رطل داو ع للا ( ينربخأ ) كلذ ريغ رهشألا باغالاو

 ورعونأو كلملا دع نب كابتلاو دوف 0 1 ءامسأ ن ,أةيروجو ىثرقلا بويا نب د
 نب ديزي ىلا شورحلا هحو ا كللا دع نب دز نأ مهريتخو مف نإ محسو كرايملا نبا

 لغهل دعو كلا دنع نب ديلولا نب سارعلا ثعبو شوملا ىلع كلا دبع ن :يب ةملسمل دقعو باوملا

 انتهحو دقو فاجراو ردغ نكس 0 ءلا لهأ نا نب .:هْوا ريم هان سامعلا هل لاق قشمد لعل

 1 557 ذمايلا .٠ اهي] 2 3 , :

 : هانكيكيا فد دهب ل 1 2( ل م 1:
 2 00 مك . 3 2 ير لا 0 02 3 3

 دهب ملو نينمؤملا ا تام اولودبو قارعلا ع تعجن نإ ءاذالو ثدحن ثادحالاو نيبرا#

 هيلع كالو غلب و أدع لاق دولا , زيزعلا ديعل دبع تدوع ولف مآشلا لع داضعا ف كلذ تكف

 لب لاف ا دلو 7 كالملا دبع دلو كلا 0 اعأ نزلا ريم ايلاف ديزي ىتاف كلملا دبع نبا

 امبقحأ ىخأف يدلو يف نكت مل اذا لاق كيخأ نبا مأ ةفالخلاب قجأ كوذأفا لاق كلملا دبع دلو
 ىدحا نبا ذئموي ديلولاو لاق ماتح دما تزل عيا علت كحق ةعأنبا ل

 هدعب ديل ولا علخيال نا هيلع دهعلا ةحباو مأش .ط 0 كالذ لعق ع طا اماف هل بأ ادغلاق ةئس ةرشع

 نهنيبو ىنيب هللأ كوول غم ناكف 1 ديلولا 1 اف هيلع لات# الو هدهع ريغ الو'

 مف لاق ةئس ةرشع سمح نب دياولا هنباو هلامو سمح ةئس ديزي يفونو كئدبو ىنبب اماشه لعج |

 نب ةماسم هبال هدعب دهعلا دقعو هعا> يف عمط مث ةدم ةلزأملا عيفر ماشه دنع امرك دلولا لو

 1 ا يا ضإظ*2ش2ش*ط1؟ص 0000 00 0 هديب دعاس ةيضاروفف 3 انتو 17 كاسه

 موقيو هساحم يف كلذ رك ذيو بارشلا ىلع هنامداو هكتمتو ديزي نب ديلولا رك ذب لعجف ماشه
 رب 4 يا يف مف راسا ا

 لعاشتاو عموم 3 ه ريدك لعق هنم رو طقسف نامر عاب هنم كلذ روظبل جا 1 هالوو هب دعشإو

 هم رث كلذ يبأف هيفا علي نأ ماشه هلاط 2 أماق سانااب جج ًُ هل ىلوم نعأو ا نينغملاب

 نإ دمصلا دع 4عم جرحوذ 0 هه جر [ذديدش ءافح هاقحو هيام ا هلاوم ا 60 ءاطملا ؛

 اوما م سلط نب 4 1 لاو هملؤخ ىلا ىءانلا ماشه اعدو ةقدنرلا نس 'ناكو - 3 كيع

 ناو 0 كذب ينك كاش بأ ىنكي ةملسمناكو يضاعلا ينأ 0 همكحلا 0 تنب مكحا

 ةعسلاو ديلولا علخ ىلا 0 هب در هن ومظعا أوناكو لضفو يا 9 د 80 أ كلا

 نب دلاخو ري دعو ديلولاو ىموزخعملا ليعوسأ نإ ماشه انا مها راو د ماشه نب ةماشإ

 هتياالاركدملا نم ايش عدنام ديلولا ىلا ب تو ماشعةصاخ نم مهديغو ىددعلا دي وح نب عاقعقلا

 ديلولا هيلا ت 1 مأ تأ مالسالا لع كنردام يك رعُش تسلق رب ربعه الو شادعتم ريغ هتكتراو 0

 ءابأ هلحنو ىلعالا دع نب دوصلا دبع كلذ هل لاق لب لاشيو ديزي نبأ

:5 ©« 
 سس وك

 ياش نيرد ىلع نم # اننيد ن نع لئاسلا اع



 0 اناا ديلا # ةجوزمو انرص اه يشن
 لاقل ا كب يف يل ريع لاقو ةءاسم هنبأ ىلع ماشثه بضغف رصنلاب المر يداولا ر داع

 مسقو كسنلا روظاف 0 ةرشع عي 1 مسوملا هال 3و تاوادلا رضحاو بدالا .مرلاقل هفاللذعا)

 0 لا كلاود ن“ «٠ لدحر لاَقف الاومأ ةئدملاو 1 ١

 ركأش ينأ نيد ىلع نحن * انتيد نع لئاسلا اهبأِ
 : رثاك. د قبدزب لومي د اهناسران ِلزيلا بهاول !|

 تغافر كاش انا ينكي ةفب ءاخ نم 0 نأ لاق مام هياع م نعام قرسقلا انا عليو ينئادملا لاق ظ

 يطل در عدلا نسحلا ن , دع ) قرخلا) هب هعاشإ تاس كلذ ناكف هذه هةنع اماشه

 هر " ذيفناكدقو كلملاد.ع نب ماشه ساحم امون ديزي نب ديلولا لخد لاق ماشه نإ سايعلا نع ءيفا'

 ديلولا نب رمعو ديلولا نب سابملا هل لاق سلج اماف 0 نم رضح نم هقط لخدي نا لبق
 ناو نوح اال و نوحتال ينا لاق | افوخشم نور نانا ناف تامرزا: ةتارادكح كك

 لحفلا س داق ت تكسا لاق 4 هيمور سان كلا 1 اكو العم نيدحعطاب تءاح دق 5 5 _>اولا كاس ا

 لبقأو كمارظن نم طق ام ا اق ءارسنلا نإ ككسا ديلولامل لاقف لثعت هينع يان

 ا ماشه لاقف جرن ا ا ماقو نينمؤملا ا فلا د رمش لاق كبارشام هل لاَقف ديلولا ىلع ماشه

 3 01 ندد ( ربحا زيقللا لع وطال ينكلو قمحأ وهام قحأ هنا نومعزت ىذلا

 كلملا كم 2 نب ماين نب اع ديزي نيدياولا لخد لاق ال نع 2 2 را 00 ريح لاق ٍ

 ديلولا ساحف | ماع انه سلو ناونم يلوم ريب زاوبأو كالا د3 : ا

 نينبؤلا ريما نيديعس لاق 00 وهو تن نم هللا مف 0 0 0 ماشيه م 2

 ماش 5 لاق هفرعب وهو 0 ه لاق كا ل 01 هفرعي وهو |

 هجوز يت> 0 هلأ زاير كدحا نكي يذلا لاق ةريغملا نب ديلولا ن :رم كاقةريغما نب ديلولا نأ

 يما دق اي ليت ماشه لقاو اذخماو 0 لو 1 ءانذعالا نااب لاق هتنبا دلو صعل وهو لا

 اليلق هل لخد هنأ الا هساح 1 نع هل حي ديلولا داك ا م اثه لخدو افكو احن نإ 3 نيؤلل ْ

 اقنلات لسحب وانواسم لاق ك1 تفاعلا 0 لاق ديل 1 تنأ فنك هللاقو ماثه ساحف

 0 لاقف ًاديور هوعفدو اولعفي رف هقثع !"وج
 صاعولاعفلا وذ يدح ناورمو * ىدلاو نامءو يداع || ىبأ نبا انآ

 لاك ال1 ةاصعلاو ربهفو فش * اهزعو نيتيرقلا مظع ا

 راش .نم هب رهش يدطأ ىن * هلاخ كي نمو ىلا يدطا يب

 كلما و ماشه ناك لاق ين ءاذملا ا 5 ا انا لاق ىلع نب 0 0

 5 ا



 لاقف هانرو ديلولا 2 ةكليبم تاق ةقكيو 1ك اماشه بتاعي ةماسم ناكف ديزي َى ديلولا صقن رعاكم

 تس وص :
 بتكلاب نامي * طساو نم ناديرب اناثا

 هتلهم ندع لسما * ىدرلا الادعلاامو لوقا

 * .دالبلاىفانل ارون تنكدقف
 هءحطا نع نيقيلا ىلحف .# نيقلا ى نعل يي

 هعأ و ودعلا ا مكي نه مكحو

 ةملعم ةيارء[تل تيلصا م# لمدترو ب سا ا

 نع يلع ولاب ليش فييقح ساو * يدرلا الا دعللا امو لوقأ * اب املو أ ىلإ تاب الإ هذه يف ينغ

 نأ ششيح رثا دو يذإولا ردم لاك ينأ ىلإ بست كواراليش هن, نآييصاشلا ر و

 0 ريبزلا انئدح لاق ةالعلا أ نب يرخلاو ىع رطب( بنوت اع لاالمر هال
 ايه تيار ناق.هنا ؛ ريهز نب يدوم ينادح لاق
 دي اط ذا 0 يف ماشهو كالملا دبع نب ةماسم يفون مونو 0006 2 امو كلا دبع نبأ

 ىةعنأ نينماوملا 0 لاق 0 ىلع فقوف هياع ز> فراغم رح ناوشن وهو سانلا ىلعديزي

 هيحعملا

 هلام تدعدص ادقؤ ءىغل

 3 هتف "ل

 نع رايس نإ نابز نب نا سرمع» ن

 ند 0 ل يهوذ ر كَ لح >او يربي ا 00 كعل نعل دقو يده ن 5 قول ىلا ن 0

 12 كود اان واما راب ف يدي تا

 0 6م ءأموقلا ثد لح 3 :هأ

 5 ب مسوس ناك ريزع

 * رملا ةماسم دعب انك

 * دوق يف نام فالا 1

 # موق كادفو تعمل كتيلف

 4 د نكشوأردصلامقس

 سكشلاب ينعبو ديلولا نب ديزي ردصلا مقسلاب ينعي
 نب ده ينثدحو ريبز اا لاق د#

 ديلولا لاقف هدلول

 نو نم اديب ت ا

 وبطن يف ادهاج يف . كتيأر

 ين نيب ىلع كا 0 ا

 نع كا ماا :

 23 ةئغسض

 '" ةافحشسد. د . 8

 راهلا عتمام دعب توكلس

 راحنال يحو موقلا لوقف

 راقع مهب تح وط بورش

 راو ..تنح اك

 رايدلا .امع مسيبع عر

 رازي الو روزيال رذاو

 || نب .ناوره رازب الو رورش ىذلاو اشم
 أ دهملا للجو دياولا عا ع نأ اغه دا رأ علا ةبا

 ىنبنام تمدهل مزح اذ 0
 ينجم رش نه ته نا مهحيوايف

 تيلايأ *

 :ءادملا نع زارا ثرحلا ن :ري ديح | انتج كاف 0 ننحلا «يح ١

 ينغتال تلي نيخ نأ ت

 || ىلع ماشه بتع لاق ىن



 ةرازذو نيقلب ضرا نيب قربالاب لزنف هيلاوهو هتصاخ نم موق هعمو ديلولا جرش هتصاخو ديلولا

 ثدح ا هبناكيل كلملا دنع يلوم 7-0 نب 9 هناك ةفاصرلاب فاخو فدغالا هل لاش ءام ىلع

 اف ينذأ انام لق بهو اني دياولا هل لاقف 83 اوبرعشت ىلعالا دنع نب دحصلا دنع ةعم جرخاو

 يو ايف ينذف يداولا رمع 3 ًانايبأ لاقف
 هه

 هسا وج

 امعجحر ما هو رب يا أن هك ذا محلل ََ 5

 0 ذا حال دقو * أع 0 2 كن
 اممحتسا دق هيلع يساف * هكلم اند ديلولا لعل

 اعرعنابدحلايذليماتك »* هكلميف لمأو انو

 0 || اند نال ناكو انولطر .* ومالا تاكحم هل ادع

 تنلاو ممرحو هباككا ىلعو هيلع يرحم ناكام ديلولا نع عطقف اماشح غابو رعشلا اذه يورف

 كنع ينغاب ام كلذ قةح دقو اهدنو اندحمو اندخ دمصلا دنع تذخما كنا ينغاب دق ديلولا ىلا

 ا سا دس تيلي م يل اني يو 72
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 00 ارا ا داق لق اومذم دمصلا دع جرخاف ءوس نم كئربأ نلو
 الا لع رب لياراك + ضايرهو بأ اوفذق 0
 ريسبخ مهب ملاع ةدابش * هياع اوبذك مهن ادعو

 ننال ندا ا ركمو 0 نم هيلا رذتعاو دمصلا دبع جرخا دق هناب ماشه ىلا ديلولا بتكف

 نءا ناكو هريسو هاشو ليهس نبأ ماشه برضف ديلولا ةصاخ نم ناكو هيلا جورْلا يف ليهس

 سم نب ضايع 00 غ2 لوو ارا قعد ىلو تالال ولا ىلو دقو ةهابلا لعا نم لو
 قدي نم لاقف ديلولا كلذ مف هسبحو هدبقو حوسملا هسيلاو احريم ايرمض 0 ديلولا ناك

 عئصي وهو هالوو هيب اد. دلو لع يأ همدت مارشلا لوح اذه فورعل أ علل نمو سانلاب

 هتحرخاف دمصلا دع عد نان ىلا تكد 0 الا يوه دحأ قل نأ ميو نو راف يي

 ظ 0 يبأررع دقو هد 0 هب رضف ىلا جورذلا ىف ليس نبال نحل نا يف هيلا تدتكو

 5 ءاولا لاق من م هلم ا موالا كلذب يثراضإ هسيحو هب رضف ىلا هعاطقناو ينم ضايع

 ْ الخدلا يخي امل فيراقملا يلا 1 يمن ىدسل ريذنلا انا
 ا ادللك مينفلا ,مهتتهأ ناو اورطب مهيفلأ مهتم رك تن أنا
 الودلا 0 اذا نوءلعتس * مكتمعن سأرانمو نوحمشنا

 الثممطهب رضاف باكل |ايوسمط * لئم ىلع ردقت متنا نافرظنا

 الزهامدعب نم يوتسااماذأ ى َو> # هتحاص ديصلل هئمس اني

 الك ادقل الكاهل قاطا ولو * هتودع هررضت يف هيلع ادع

 1 55 ٠ 101111111 ب موب جير تال عد ند:
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 ماشخ ىلع: رختفب اضيأ:ديلولا كاقو لاق ىءاشهلا ةياورب نم لبق تغفل كلاه ءاس |
 عك 3

 ىئتادقاؤ ىرك يد.. دعم اياع © 2 شايعلا 3 ديلولا نأ

 ينامعاو يلاوخأ نيب لباقم * اونا اذا ايلعلاةورذلا ىفل يفا
 مالعأو تا دايم لعد ذاك نكي مل نإب ديلا خلاق

 اماقف زعملا رخءشم خذاب يف *|وماعدق صانعالا رهوج نم تال

 67 # ةماطم محا ياس م ارالآأ بعد

 ناو رع يفإ نه هريسغو ديلولا نب سايعاا نادل دولا م غابو ىنئادملا لاق كلذ لق يرهزلا و

 ردا اذو 3 كا كل هيف مه تناك ول ام ىلع نو. مهل مها لاقو معلق تارك ماو

 دعا سولار ميدق ءانغ هفو مر را ديح ن٠. وهو هيف ينغإ نأ ىداولا رح ضو

 تيمسسل ومك سني ريغ ىداولا

 يناذل ىدعلا مت ر ىلع بيش * يبا لاحم ناو تدضق دقلو

 تاوشنلاو ديصلل نك | و #خ فاصانمو ىمءدلاك تابعاك ند

 ديعنب دخحأ (يتريحاو ) قدما ص را 2 0 لقت يف يداولا رحت هات ١
 نب ديلولا ثعب لاق يريزلا سمشم قدح لاق برح نب ريهر نب دمح| اندح لاق رات ن0

 هلو 00 هّتيوار كلملا دنع نب ماشه نا

 يعاذلقاو ِي رك دم العم اياع #* تملع دق سامعلا 1 ديلولا نأ ّك

 كلملا دنع نب راكب همع عم. ةرمع برش هنأ آلا امادقأ الوا 0 هل تملعام هللاو ماشه لاف |! 1

 لاق ىلع نب نسما ) ينربخأ 0 هتادقاو 5 ركب كلذ يفعإ ناك ناف هيرا وح ىلعو هياع ديرعق. ا

 تاخد لآق دانزلإابأنأ تعدح لاق دعس ينأ و 1 دبع يندح لاق ةيورهم نباانثدح ||

 1 نم يد - قلد و تدع ديلولا ناب ع امو ىرهزلا هكو كلما دنع نب ماشه 2. 5

 ىلوو ماشهتام املف ضم 3 ” اللق سلحف بضغموهو لخدؤ هل نذأف دل ولن 8 لأ 0 ِ

 امو:هن تلق. يرهزااو لوحالا لوق كذا لاقف هع تل تا ا تكل 3

 هسأر ىلع فقاولا مداخلا لاق ال تلق كلذ ىنغلب أن م يردنأ تقدص لاق كرمأ نم'يشيف تضع ٠
 نينمؤملا ريمااي هللا كيسي لب تلقف ىر.س؛ماشه بهذلاق مث هتاتفلىرهزاا قافلاىتب ول هللا م و ُّ

 ثدح ساج مث همم تيشمتف ءاشعااب اعدو برغملاىلص مث برغملاىلاثدحي ساجمثرصعلاىبصفماقو ]

 بر فهن ينيب نقف راوح ءاحو يطخ» ءانإب هوناف ينخرةسالاق مث اليلق انثدحم. مث ةمتعلا ىلص تح

 رجفلا علط تح اد كلذ ناو لازافو كلذ لك ناعفف ىننيقسا لاق مث اليلق ك ثكمو نفرصناو

 ينثدحلاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب يمرألا ( ىربخأو ) احدق نحت هل تيصخاق |[] :

 ديزينب ديلولاىلو نا مورلا دالب يلا لدي نا ىلع ىرهزلا عجأ لاق دانزلاا 1 نع بعصم يم 0

 تاداسححاد> فونالا مش #0 ميههوخو ناوبلا يبأت ةيتف يف
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 10 فا 0 00 0 00 ا 0 نم

سأ غاي حلو هلم هلعم ىت اان الو يف كلذب نينهؤملا ريمأ
 0 51 ءسمأ ىف قائسمو ليهس نبال يباح هت

 "1| نم بره نأ 11 هدف نين 0 نا 3 لع ليس نبا ناك ناو ىردام ىلع 0

 5 ا
 ا
| 

 ردقي الام قزرلا ن٠ ىل بيسو رءعلا نه ىل بتكو دهعاا ن٠ ىل هللا دقع دقف كلذ ىلعو بئذلا

 هللا ردقف هل ةموتحلا كلام 5 ةقزسع الو هندنم نود ينع هعطق ىلع ىملاعتاو 4 كرام هود 0

 كالذ دعب نيام |او هيدحاحل ع الو هل> آل ليحتل اوجر 0 أ مف هردفام ىلع يزل.

 نيس واااو هيلع 0 نوجيؤت سس اع هللا ن٠ مهسفنأ ىلع مان آلا نوفرتقيو رازوالا نو.ستحم

 رومالا يف :هل ءاضقلا نحو هتةءاطل نينم ا دم قفوي هللاو هل طفطاو كلذ يف رظنلا ق وأ

 هاك ريل ولاادللا بتكو ه ردم ١
 001 اال داس امو كضاتجا به ةذراو لك يأ نإ املظع ندا :

 لجهانملا "كابن درو نع ةئلم « ١ادرنعم :ءاسرلا دوت عجرأف

 لكل لك اجرام قالي سيلو م 11 تك اه حيفا

 لاثالاب هفكح الع دشي * ةوره ضرع ىلع اموي ضب ع

 رةعسل نيمؤللا ريعأو كالذريغو عطقام عطف نم هبت يتك ام نس ؤللزمأ مث دو 00 هيااَت 3

 عطق نم تدك يذلا: يف ملاملا فازتقا هسفن ىلع فون الو كيلع ير ناك ام هثارحا نه هللأ

 تنكيتلا كعضاوم لحي نينمؤا ريمأ ناف اهدحأ امأ نبسعال :كتئادص نم احن 0-6 20

 لانا هتطاتنتال ملغ ةراد مهتازدأو كتل تاقاق ند ألا امأو  كلعاد 00 ملا فرصت
 "رك 2 0 5 ا كبف يف م لوحي كم دعو مهياع ثوعبلا عطق دنع: ني ماسالا

 "كم كزن ناك نئل يردحاف ليس ل (ا11و كن هيلمت هفاقتتساب كايا تاظغا مر .تاسام فتم هللا

 انافز ناك.نا ىلع كونأ هلل ليهم نبا داز لهو احا كلذل هللاولء> امل هنلع ىرحام كءوش ثا

 ىلا رومالا يف هيحصتست تاك ني رم نبا كالذ 6 سلو هتياغ هفسأا يف غاب دق ّ 7

 ناف كل هللا هيعس امم ترك ذام 1 0 بوتلل الهأ ئزرمعلا ت ا ءعةشش نيمؤلإ ا

 ىلع.وهو :نيئمؤملا رد 2“ ا دقلو 1 غلا هللاو هل ءافطدأو كلذ نيئمؤلل 2 ادا دق هللأ

 ذيع كلف لو هللل ناو اعفن الو ًارض هتمار 5 نم. هللا ةاطعأ ام هنأ ةكالع ءالاما الالة او در نيش

 مط هيضت ريب نم ريغ مه لمأ يلوي 0 م هه ا هللا ناو هتقراخ» نم هلدبال هناو

 1 وه نمل كلذ بيسإ هياوب نال ءاحرلا ا ىلع هب رب هنط ندسح عم نينهؤملا 6 ناو مم“

 || رش راو وافرك ن هغلم نأ نم مظعا نيت:مؤملا ريمأ دنع هللا ءالب ناف مط هب اضرلا يف

 نم هيلارئاصو ضفم وه يذلا يف ناف ليحعت ةافو نيئمؤملا ريمال هللا ردق.دق ا هنم نوع

 2 1 ا. ::ششتتلا ساندوتش شاةاقققلأا ركتسم: ربغلاب تنبتكء اع ؛نعئم“وملا :ريمال كباتكت نا :ئرءءلواسدلانئافلخل هللا ةمازك



 عل لا 0 ل و اع ا خلا ل 1 6

 01 ا
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 اهب بيصي ًاريغو تأوطس هلل ناف كماظ ىلع عبرأو اهئاولغ نم ب رصتو كش ىلع نين ك١
 هل اعاخ داو هيلا رومالا بحال قرفوتلاو همم هنا كان نيسفؤملا ا هدابع.نم ءاشب نمآ) +

 تاَتكْلا 3 قى بتكوأ 1

 لاق. كيلع هلفاترتسب ىلا © ىرطا راق ط1
 0 نعت وحاز ارم ثرحلا نب دم انثدح لاَ ِ نب نسلنا# ف6 مالثلاو 0

 1-5 لروا ةليأ يلعن أم ريب رب :أأ| اي يل لاَقف هتاف ةفالا هش هنأ يذلا ع هدعب -١ ديلولا يلا

 نسف ان بفك راق يب علوا دق لحرلا اذهو 0 مف يشن تندد>و ع يناض ىع "ةلدالا هذه

 رم لاق ليقأ دقه رىلارظنذا اماثه وكشن ل لت ىلع فقوو نيليم راسف هعم ترسويىأ رف

 امله 0 3 00 7 دياولا اي ايار ابرق املق برح نب نايفس يبا لال ىلوم اهدحا ناليشإ

 نع كا 07 نات رف نمخرلا كاس ع تأ 0 كالو 3 ف 9 0

 0- ىد 0 كزي ١ نانم ماوملا ريمأاي اللاقؤ هع 4ب : رض ماشه ناك“ يذلا هساك سته ١ ضاع

 اب اوظفتحا نا لا ىلا ضايع لسرا اهم هلتايحا «يجرتال لاح ىلإ راس الف هلا ا ماع ||

 ديل ولل انا | زباتك نار ١ لاف عاق مت ناطق ةقافا ماشه قافاو * يش ىلا ناصي الف مكيديإ قل

 ١ لك 0-8 6-30 وا ابك ناكو لاق 0 320 يبلع بويأ نإ س١

 ماش : رعأو نءا زخاو تاونالا مكن مم م ىدَق هاش ندا م ضايع جر هتعاس 0 ىو

 ىد ًامَقَف 7 وم اء ره ىلوم 5 ك4 0 نا زا 0ك ع كلا مهعنمو هشارف نع لزءاف او

 ظ
7 
0 
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 ظ
 . 0 6 م 1 7 : 0 نس هيت ركن

 ا ا ا اا ع رولا يول و ا يح و ل ردم ا ا لا ا ال |
 ماش م قب مهار ٍ را ذاع نادعب اذ يعور للا ليعمسأ ن ؛ ماشه ىنب ,| 0 د.لولا صاو هوراعتسا

 ا هوخاو ريب زأا نإ ةهولمع نب ب يمل كال تا ا راام ديل ولا لاف كلا دنع ن نب ديزي ريش

 3 ضد يي را

 0 2 . 6 0 35 ٠

 )01|/0|1110010#11ا1|]*]|]1|]1]ز] ]| | |]ز ز | ] ه1 كسير نين نهتم وف

 تك ص لاق هللا كاف ند هدب يفام درب 2 نيملاظال دا عم كد ا ربق لعد 5 هللا نا هللأ دنع

 ظ كلذ 00 افاَس يح باذعلا ام اع طسي نأ ةباأ ام 1 ٍ 0" كىسو ىلا 8 ثعبف 4

 لوَش ا لقدر 3 ةودللا هده رم لاق ماشه هل ينام هيا هريخ َِق ةيش نب 2

 00 ند يأ يلا ذأ 2 0 2 5 يم باط

 هفازع ةئش 1 نم رع امس

 مث ركسو 33 رشو هنق هل يفق هب هلع ب رمش و رءشبلا نه ِق ىنغل يد هعصوم حربا نأ 82

 كاقؤ هنانب هكس ماشه راد ن هاذه هل ليقف هنع كاف ًاحان ص عمسو لاق ةفالإلاب هل عبوبف لخد

 ( يبو نالوا 15



 هنررىل تملا ارو * 1 تعمس يفأ |

 هنهدلاو نبدي * ماشه تان اذا

 هنهدضع ناك دق * اللح 8 0

 نكبأ مل نا * اقح ثنخملا نأ

 لاقف اهاشه 5 ”0 ل انلظامو دلزلا برمز ثرذا ن دجا رج ىف ينئادملا لاقو

 ىنغ يداولا رمعل

 هر ىل#ملا ارو »2 ليأب توهم قا

 د ف لاق كناقأل ًادبأ ل كلم ةعوش نما هللاو لاق م لاطرأ ةيالاث هياع ب برسم هلا هش هأئعق

 فىع الو أه دعا هنم

 م6 ءانغلا نم ريملا اذه ىفام ةبسن ل8:0-
 ١ «٠» وص

 هفاصرلا يف نم ين اناثا ذا * هفالسلا برش ذلو يموب باط
 0 ا را ىف كي دبا (ينرخا) رضتلا لمر فيفح يداؤلا مع مانغ
 دق نم ان د1 برك وشو دبر ني دلولا دنع انك يداولا كح لاق لاق ناسغ ونأ ىتتدح
 انرظنو ةعاس انكسمأف راموطو مناخو بيض هدب يفو ةفالخلاب هأنهو ماشه همع نع هازعو هبيج

 هلكلدالا امهب هيئغت لزت رف نيتيبلا # هئاللسلا برش لاط دق يناينغ * ينونغ لاقف ةفالخلا نيعب هيلا

 لاقمهاربإ ن قحسا انثدح لاق ةيش فرح انثدح لاق يرهوجلا زيزملا دبع د ) 35 (

 ديزي نب ديلولا نع ينلأسف زا ريمآ درت رلا ىلع تلخد لاق ةصفح يأ نب ناورم ينئدح
 فرظأو سانلا حيبصأ نم مناك تلق لف لوّشام ر 5 , ال نينم'وملا زعم نا لاَقف نزحت ترهذف

 انو

 20و

7077777 

 بديضق هديفو يت هوم عم هياع تاخد هو تلك ا هش نه 2 لاَقف ساناا 1 ىاناا

 تناك دلو ما هو اك كرحلو مالغاي لودي لعحو يىت> يف بيضقلا لخدب 1 ةنانيق ةخ يلو

 دشني ذكموي هتممسف لاق ةصفحابأ اهجورف كسملا نبناورم
 ل نيف رفوألا هلاكم * ير. ى> شاع اماشه

 اعوصأ اب ءانملظ اق « اهلك يذلا عاصلا هل انك
 اعمحا ىل نار_قةلا هلا * ةعدب نع هسانام تان 1

 انف ناو ءراتحا ىذلا رعشلا اذه قوف دايع راعشأ دياوللو 59 ا ديشرلا صحف لاق

 آ 000001 دكلا رجا ةفع قدهلوق هنم هوذحإو هف اعمح سانلا هعسسو هدوجو هففازربام وهو
 ىحن نب د# ناسغ وبا يندشنا لاق ةيش نب رمع ىندشنا لاق مهف نب نيسملا ىندشن | لاق ىلع

 اهدشنا اذا صقري داك, ناسغ وبا ناكو لاق دياولل هريغو

 بنعلا ةنبإب ىهدلا ىلع عناو * برطلاب مو.بلا يبن عدصا
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 نقسم :راثأ ةكيم فهالا * «راضعا ىف شعل 0

 بقحلا ىلع ولعت زوم ىهف # اهمداتت اهناز ةوهق نم

 نسل ةتكع كلا: ةاتفلا نم اهنولح ءو كرشلا ىلا ىهشا

 بحي رظنام ْق ثيم َىَح »و اهرهوح قرو تاحب 0

 ٠ نبع يف ءايض وكذت * سبق اهجاحز يف اناك

 0 ناو دحلا لدف هادئا ب ساق د

 يبا 0 ملم الو ىلع * م6 الو مهام يرولا يفام

 0 ىعأ هان 2 دل ولا 00 هرب ٍْق ىنئادملا لاق ْ

 57 0 0 يفات 1 #* بدضقو 0 ينات 0

 امالغو عشان سانلا لّصش # ىدقف دعل ند ىلولا تافحف

 اتامعأ ىهريخلو مرق رح 8 نشب رت مرق كادو ا كل
 0 1 ّك لاق لاق رز نع ينئادملا نع هيبأ نءدا# نع ىحك نب نسا ( ينريخا 2 :

 لوقي اشناف نينهؤملا ريمي ىهامو تاق تايبالا هذ هب يننغ ىل لاقف اماشه رك ذ ذا ديلولا ينغا اموي ؤ 1
 0 سل و ' 0 هه ْ

 را ني اولا لحما تى

 اوذلس 21 ف اهولخ داف 2 عشا امدح دق هرم كل راعش !انمحو را 0 يف ديلولو |

 الولو هنم عضا وم هك يف اهرر 8 ه روش 2 امامحو اهاك ةيناعم خاس هناق و ناو دف اهناعم

 لاق ىلع نب نسحلا اهند_كنا تايبا هلو اهسفن نع "ين اهنا ىلع انهه اهترك ذل ليوطتلا ةهارك

 وبا ناكو ديلوال هريغو ناسغ وبا يتدشنا لاق ةيش نب رع يندشنا لاق مهث نب نيسحلا يندقنا
 ل
 ّآ
 5 اذآ صرب نا داك نأ 1

 بنعلا ةنباب هدلا ىلع ناو : براعلاب مومطأ يع عدا 1
 مح ناد ىلا اح ذنم هيف دوح دقو هردانو مالكلا عيد ن ه اذهو ةمدقت»٠ تضم ىلا تاسآلا ا

 هلوق هيناعم دج نءو اه راعشأ يف كاحضلا نب نيسحلاو ساون وبا اهلش دقو

 سام تمدط مزح اذتنن 5و 0 قعيطق ىف ًادهاج يا '

 00 يندشن لاق مهف نب ندا نع لغ نب ندحلا قوش 0( ماشه عقةرابخأ يف تنفق دكا

 لاقف هديحتسي ناكو ديزي نب دءلوال ورمح يف 1 نا

 عزفت 03 اذ الوأحيصن * دحم ل رشا عم ريخ نكي مل اذا

 عنقنأ الف ي مط ترسح #* ميرال اوه اذا 0



 ماشطهلوق ه روش ردات نءو

 يدعبو قساحم ير فوق #* ىنمبرقلا تالمدق كت ناف

 1 رح الاو ناتلواتو 6 انما نا 0 ل ردو
 يدحو يذ يف تسباق اذا :* هيف تطرف ىذلا يف مدنتف

 ينثدح الاق ا ورع نب هللا ددعو هينورهه نبا اندح لاق يمي نب نسما ( ينربخأ )

 يحل لق 1 تامحا وادع لاق دياع نب دهم انثدحخ كاق ىثرقلاش رملا نب نعل نب هللا دع 0

 10 ردا لوط رملا لع حلم دلولا 501
 علقتس مكنع رضا ءامد 1 © 212 عار نأ كلت نص

 ده 5 هللا دبع نب يدع ىنأد> لاق ةيش نب رمت ىنثدح لاق دعو دا( دحر

 هل رعشلاو ةث دلال ها ىلا نع اا 1 در لو لاق هنع للاوغر كاط يآ نتلغ نب رمع نا

 عبطت بتكلاو بات ككاو 1 # ؟ ؤاطعو م عاود ع

 . علقت م 00 ءانس ناب * حب 38 منا م 0

 تايبالا هذه لوأو ١

 00 1 كا يلم ها اوقلبأ نوح ك لان اهب ألا

 وفات اورشيتلا هدلاوب هل نانا هلم 511 اولوقو

 عفشتف امابن نا قمار + ةدايزو مب قاتلا كدش يوي

 عئم هلع هللا يذر ىلع نب ديز هيلع جرذ امل اماشه نأ كالذبب ني“ 01 لعأ هّتساكم بيس ناكو

 : لاقام فالخ لمعف امل دياولا ىلع دري ضرب نب ةزمح لاقف ةنس مهتايطعأ ةئيدملا ل ةكم ل

 علقتس انع رضلا ءامم تمعز * ام دعب رضاب رضلا ءامم تلصو

 عماأو يجرأ انك انكر * انوي اخ ناك اماقه تلف

 ثعب لاق ديوس نإ لضفلا نع مزاح نب 2 ىور لاف ةيش نب 2 ىنادح لاق 1 (نقرخا)

 مكلئاق لقيل لاقال ايلاق مكن وعد نورد لاه ةقواخلا ىلو ال هلخا ل ةعامجلا ديزي نع ديلولا

 ينكلووأ لاقف هنانبحاو هتمعت نم كل هللا ددجام امر ذآ نيؤلا هاا ترا مهم لجر لاقف

 حالصلا 1 اكوا راردعنالا «يدالاوب نا ديت

 حالملادودخال ضعلاو س عقلا برشو عامسلا ىهمشا يننا

 حادقالاب ىلع يمسي هر #* افلا مداخلاو ميركلامدنلا 0
 لاق ةيش نب رمع اسدح الاق زيزعلا دبع نب د :ريلاوي نإ ليها( كر ( ملكش اذا اوموق

 اهل لاقف داعس اهل لاس "0 صا هي راَخ ديزي نب دياولا ىلع تضرمع لاق قحسا يف دع

 ش تنغف ىدنغ اهل لاف ةئقم انآ ت تلاقف نين 0 يش * يأ
 «© و

 جر هراهظا يف 5 مكبح نه تاع ىذلا الول



0 
 كلا

 (ى.و)

 عد هل تدح نهو 2 #* ةحف وذ ضال تهذمو ا

 جعدأ 0 جو 5 ببارص 9 كا مكنم ينام ن 5

 جامدلاو لحملا ه:عءقاض د د ينحل ميه 00 صغا

 ركعذو يلع س ولابجزه نام دل هشو رصنلاب لهر بف.ةخ حيرسن إال ءانغلاو كلا نب ثردحال رهكلا ٍْ

 وهو اح دق نيرشع هاقسف ينقسا مالغ اي لاقو اديدش انرط برطف يملا يحيل جرولا نأ: يناقولا |

 نياولاق نينح نم تلاق هتذخا نمبو لاق دلاخ نب ثرحال تلاق رعشلا اذهنمل اها لاقمت اهديعتسي
 تغاب اعاهعتباف بهذا لاقف هيحاص اعدف ٍين>راطيف هب نؤيحم ىلهأ ناكو قارعلاب تدبر تلاق هتيقل |

 لاق ةيوره٠ نبا انثدحلاق ىلع نب نسحلا ( ينربخا )ةيظحهدنع لزت ملو لعففاهنك يف ينعجارئالو

 دلولانب سايعلا ا .:”دح لاقي رقلا ترا دهان هللأ دام ع ينادح لاق رامعتن هللا ديبع ينادح

 لاووهو هش ل زيف تارايدلا ضع ىلا 4 مامالا هارب ضخ نا باهولا دنع جرخ لاق ةردصات 15 لاق ٠

 دمحو دير نب ديلولا ىف لز م لاق ةيم :اي نك ا كب كك له ربدلا ماسلا ةلمرلا ىلع

 ايها فات ايي دقلو عض طوملا كلذ يف ايرش لاق اعطي يأف لاق كلاا دنغ ن ١ ناماس نبا |

 الازي ٍظ لعفأ لاق ماخر ند مظع نَرَح يلا م نرحلا اقيم هن ترث ع هحاصأ اهدحأ لاق مث 3

 هتيأر ذقو ةرمض لاق هناه و هل ىلوا باهولا دبع لاف المك يت> هب نابرششنو اههننب هتايطاعتي

 دحاو لكو هنايطاعت | يح 1 دّقل هللاو بهأولا لاق ردقإ و 58 بهذ ةدشلاب تفاصوي نآكو

 10 لد لاو يهمل رمل نب 0*2 ( 2 ريغ هنرمشلو هعفربك ةيحاضأ ه ولع اي

 592000 راج نا هيا دعس دقو لاق ى* نب دمع نانغ وبا امدح قاق ةيش نبا

 هل لأ رح دقو عيبرلا م أ نك 2و يف هل ضرعف ديزب نب ديلولا ىلع انعاش ناكو تا

 ندا هوعد لاو هنع هودصل هبلاس رألا ردا 0 كرئازو كدفاو 0 :هؤما ريمأاي هب حاصف

 يد عمسأ لاق أذام كاري لاق عاش زاحلا لها نم" ل تداو انام ل ن ه لاق هيلا اندق 0 و

٠» 

 سس وص

 الفق كفرعب اناكر نيقلو * الا, كض راو« لياخْلا ندش
 لاق 4م م لاق ا

 الحرت قح ريطلا عوقو الا * ةجاحب نحب مل كوحن ندمف
 : لاقاذامثيثح ريسلا اذه نا لاق

 الدعم كلذب لدعت ملو امرك *# هلارخح 'يطوم وح ندمحي

 لاق هث هيلا تاصو دقف لاق :

 الزتملزانملا يف كران نرتخاف :* الطسق يح نارين اط تحال 1

 اهضنقف .رانيد فال ١ ةعبرأ هوطغأكتفاض تيحوو كتدافو تتحممأ لاق ال لا اذه ريغ لهف لاق
 ىئاشظاو ورمع نع رصنيلاب لقت ىلا ةشئاع نبال ءانغلا * لحرو
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 رج خير 0 اا 1

0007 

 ٍ ( ىنئادلا ثيدح يلا ةياورلا تعّحر )

 | 0 ناك هنا ماشه نب ةملسم ىوس هدلووماشهنئاز> ينام ءاصحال ديلولا نب سايعلا مدق ال لاق

 1 تك هلم ةملسم دنعتناكو هلزنم لخدي الوهل ضرع الأ هيف ةملك,و ديل ولا نع هابأ تكا

 ما ا 0 واذا تتكاام ءاصحال سايعلامدق اهلف بركب ةماسم ناكو .ةيموزخلا بوقعي
 3 سايعلا يلا ماشهنب ةءاسمحار 1 اف ا توعالو هوخا ةيف امن ىشل م الوبارم كا نم قيفنام

 0 ]| ركتافتارمشلا ىلعهيتاعو هينأو كنع يف لب ال ةلوج را نيو ةقالاملا كديعرب كوبأ نك هل 31 هل لاق

 نيط اف ىلا تحرش ساما كلذ يفاهةاطف ةءاسم عب ىلاتنبك لافاذج لا نملاقو كلذ ةماسم

 نب ديعس تنب يماس ىهكانهدراولا اهانع ىلا ياسو كانهحافسلا سايعلا وبا اهجوز 2و كرت تناك اسمو |

 ةعيب ريفا نب رمت تنباهماومكلا نب ناو سم تذب ورمع ما ناو اع نانو ورم نب دلاخ

 ين ؟أدملا نعو مالاس نب دام ن نعام نعقحسانب داح انثدح لاقمهزالايبا ب اتعب رملا ضورخملا

 0 يس

 دلاخنب ديعسأ رصق كانه ن اكو هباث دسم نب رقىلا ج رخ ناككلملا 3 ديو ءامسأ نب ةيريوج نع

 كلذيف ديعس ضرف ديزينب ديلولات م ةدعس اهءساو كالملا دع ما هتتب تناكو نانَع نبور# نبا

 اهذ>او امهضاودح اهرتسو هتحوز ا كيهس تل يماس حملف لد 0 ديلولا هءاجو تقولا

 در ا هدرو 0 ه>وزب 0 هذه 00 هده قاطي كنان ديلولا لدفتست نا دير ماشه

 ماشهتامدقوأو يلدرف هيلا تيطخ دعس بحعلا كلوش ناكو لسوف اهع واسلامارو ديلولا اهيوهو

 كلذ ىلعمدنةدعس قاطاملهنالاةيفاها وهأ 5 ناو 1 < اهحوزت نأ اثالثقااط مو ىنحوزاتيلوو ْ

 تد>وز تناكدقو ةدعسّل سا روعزجو كلذلا مع اف ىملس هل ل و لحم همأق ل نه اطناكو 2

 نيد ا دج الاق: نب لع نب ناو يرهو د١ ندع ( نرخأتا) كاذب قت ٠ هريغ

 كنحع 1 ولا ثثعل لاق ينكادلا ا لاق مولا كس نعلا دنع 0 ع امدح لاق هيورإم 21 م.اقلا

 غلبت نا ىلع مهرد فال 1 ةردصع ىدبتع كل عا كاقف هنارما قاطام دعب ل ا ثنا

 3 مجو# ديلولا اهريضحاف اهم | ماا 00 يح مهردلا فال آلاةرسدعلا ره لاش هداعس قلاسر

 نسل دما كل كوم اهءلق لاق كتلاسر تاه لاقو هقنع ىلع

 قال 3 ةمايقلا ىح لهو : دب ُس هس ان كيلا له ا

 ْ قالط وأ كللحب ن م توك #3 ياو نأ ارهد لسعاو يب

 قارفا دا ا ل ل عمجو + يسع رهو ًاتماغ حسبصأف

 ظ هدفك لخد اماف هل ىذا تدلحو تشر و اط شرف تاما هناكع تريخاق بايلا بعشأ ىنأف

 ظ كتنتقال هللاو تلاق مهرد ا ةرمشعإ م امنا يتد.ساب لاقف قسافلا اوذخ اهمدخ تااقف ا

 هلعحو ه اوطف كا هع ىهوق لاق يح ىذلا يطاس,تلاق 1 ناس .مامو لاق ىنتغلب مك هغلست وأ

 3 هللق تلاق كادف تاعج كتلاسر تاه لاقمث هيناج ىلا

 . : - تي



 اناا ةييساراا | ا يتاتق - لاقف تنم || 0 هيه لاق ديلوا ىلع لخدف 9 لقأف 8

 ارب يف اكتم كسار نكع كيذا نا اما سار نا عناص انام نآلا ا 9

 انا يذلا اذ_ه ةب رض اذو يدوب كلما ْت رضا واح مدل قوف نماسكنم كبي يرا

 لاق ةسازاا نإ 5 و لاو كلذ نء« 2 قالا م ا لاو مناص ا هلا :| ريدا 3

 لاقو يع جرذا ةسازاا نباب اذه هللاو تاكأ هوأ لاق هد ءس ىلا انرظن نينيع بذل نكن 3 5

 هدشنا لتلاق اهنا هّنباور فن
 ردقأ عكا الملا اماع او د م تا يفد ىلع يما

 : ١ هتيسأ هذه ءانغتاسإالا هذه يفو
.2 © 

 ركنم ريا كلاي ينل نارحهو * رجب مويلا حبصاىنبل تدب يرا
 روطاو نوطب اندلاو ىهدللف # ترغت ينءاب امدلا نكم ناف

 ردقا تاك ىرألاب املع تناوت + اهكر تناو ىلا لع يما

 رمهنملا لوأ لق“ ضارغال ثااثلاو يلاثلا يف ءانغلاو حدد نب سيقل رعشلاو ليوطلا نم هضوسع

 يف و ىءاشب هاش | نع يلهسولاب لمر تف.3> ةيراشل هنو رم همأاب لدهر بي رعل امذو يماشهلاو ور نع

 ْىنا :رو ديرب ديزي نإ ديلولا 8 5 ّق ينئادملاو مالاس نبا لاق لوهحم ليش فيهخ لوالا

 هقوسإر 0 هيدي نيبو با 3 ءاعو هل ءاحو كلذ كانا ام ينيطمتو قا 0 هياع

 ل :٠ لط دق هنأ رد يراو ا صا عاطاف تر "| ىرشل ند يدان لخد ين 2 | 2

 تثددحر 0 اهارود ات 9 تدر ويلا ىرظناف ى حعر اف ديل ولا سانلا هيشأانايز بايلا قا ناقو 3

 لاقو فرصلاف كنيز لآ ب ةحاحال هل ناقف كار دقو ديلولا قسافلا هللاو وه تااق 0 يرقهقلا

 حيأم هولا نا سح ني احياش ترض ا ين

 حوبسمو ءابع نم * خيش بون . ىمابلو
 2 0 ا 2 اس َْثن زاا ع

 0 1 دع 0 لج 0 كك و ًاذيا لاقو

 : حر 371 ينود باياا قانو نذل قار ىدنأال 3 الو

 ال لاو أهو وذو ةشئاع نباو كم 4 مينو هورمذ>ف نا 8 نينغملا ىلا سحما ةفال_لا ىلو أملؤ لاق 3

 ترصبأ يف نا هلوق هأنفؤ عدد هك نام يال "3 5 يس 2 نيتوص يندنغ نا داب ةشئاع 3 ١

 يا هل صأو يسفن يفام تودعام ديل ولا لاف تاجا نإ لع 0 لعب كك اه # ءانغو * اخيش

 ا 0 كلذ نودي نيغملا رأ ئاسل سمأو علخو فاطلأو مهرد فنا :



 0 را اعلا

 ىنغنإ مث امقو ةليوط يغو

 هللا لاطأ انا لاقو هيف رقنف هلافد 0 ةرهش هل تناكو قيرطلا يف هل فئوف جملا ديرب

 هةر اه

 8 الا نم ريما اذه قاخأ ةيسسلا 0

 تاو

 حاقللا نانلأ ليبع الو.« ليو لعي كم اس 2

 حارقلا نم قاقزلا يفامالو * ىماس قير ةحاحم نم يللا

 مالس نب ,او ىتئادملا لاق قحسا نب دامحو ىاشطا نع عسر ان لوا ليش هنط و ةشئاع نبا هانغ

 : دعس ابنا ىلا 1 هبام ديلولاب لاط اءاق

 اتيده يباص يف دشرلا بدصت * عياص يف تزل كيع 2 ناذغ انأ

 ان . ايمو ة همم نايع انأ 3 ىحنو يدسلام كَنَم ركشأف

 ا ىد ريل هدم الأ ثريلي 0 اهانأ هحوز املو اماف ةفالخلا نو يد كلذ ا هنن مم |ولاق

 هيلا تفز ةليأ اهف لاقو

 2 اياننا دوا نعااب »* يريح اءأذ نم فخ

 ”ايوكل لاط دقق نع ا ورمل جرحت ال ,
 اهسل ضقي مل يمحو * ادبواسيصلا انددق

 ارضا داع امال ف ىةلدشاك تور

 اين 212518 عارك يح ني
 هيف ديعم ءانغو # ينريخ راد نم فخ * هلوأ ملا لكمر شبح ر د مف جرس نبا هان

 يف يداولا رمي ءانغو ىكملا نباو يماشهلا ةياور ىف سورعلا جرم ىفو فشلوا لق هيف

 ىماشطا هقفاوو ةئناثلا ةخسنلا يف رك دواور# نع ردتلا لمو بهيتح رخإلا تانمالا ةعرالا

 1 نا م را انقو ) 2 ىلاو لماك يبأ ىلاو مكح > ىلا بسب ىطسولاب احنه هيف نأ

 وهو ىدهمال ضرعت دق ىداولا مكمل تت لاق يدحالاا كدح لاق ةيغ نب رمع اندح لاق

 : لتقل فءاه

 اهسيح لاط دقف س * ورعلا جرحم تسمو

 اهسل ضن مل حو * ادب واحصلا أند دق

 فرصناو هلدوف برضملا هيلا لخدأف ىداولا مكح وه اذاو مهب حبصف ,سرحلا هيلا عرستف لاق

 1-5 سورعلا رخل 0 0 ,

 1 را جره د نباجبلو هنبلا يف رصتلاب فيفخ جنه نائل هيفو يداولا ردعل ءانغلاو ديزي نب: ديلولل نمل لاق
 لمر فيفخ مكح نع نا قحسا زك ذو هل جزهلا نأ يداولا مكح 0 قحسدا نع اعيمج

 د



 4 7-0 ها 1 ا ل 0
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 ظ ل ٍيماشولا و يداولا 0 3 الأ اذه نا +2 هسا لاقو يلع - ولا ىر# يف رصنملا

 وا ليق# فيشخ لالدال هيف نا 8 تك ور<# 0 م 9 لدهرو ديعل ليقت فيفخ هيف

 كاقف تنام ماموب نيعب رأ ىعاس دنع تنكم ىئادملا لاقو هلا

 #2 اد ءاوجسلا نت هه + ةلماا كش تك

 ادتحمو ةمركفو احا كيباوعانددفل دارا كو

 2# هادم نع رم ناك اه>وو

 ادقف لحاو اعزاح رثك او * نيعل ىيبا اتيمرا يف د

 انحو نو ةدالج كيري # كلف «4دل نوك رآ11

 ىماس يف اطاق يتلا ديلولا راعشا رك ذ

 امم اهف نونغملا ىنغو
 ةوء ار

 لاودخا دعب نوانع © 0 لزنملا تفرع

 لاطه لب واف ودع * نانح لكح هافع

 لاخلاو مدا تلو * نيعلا ةرق يمال

 يلام تفلتا اراط> * ىملس يف مويلا تلذب

 لايرح نيب قيحس * امف ىف كسلا نأك ْ

 هيفو ديزي نيديلوال ندالا اذهنأ هيذادر> نإ 0 ور* نع يطسولاب احزه يداولا ر# هانغ

 ةسئأق دلولا ءاطعاأف لفك وباةاع يدا < حرس نإال هنا يءاشطا رك ذ لمر
 هّ--(

 نو را دقسراود * 0 ع ع دق لزانم

 نورا طب جا رسلام اذإ © ساس ا طيس ا
 نع يطسولاب لوأ لي تفيف> ضيرعا لاغو رس تال هيفو لوالا لا ن 007
 3 اهنمويداولا رمعلوأ مكحلهنا ليقويعاشم ا

2 

778 

2 2 
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 ترها تنك د هو #* تدباصت دق نارا 5 ا

 تيلصو تمص دقل * بملا نىكرت, واو 1

 تنس نأ رتصا الو © تريح تل د 7
 توطاةموءدلايف ركاد ال هاو 5

 تيج ىلتصخر نأو * ريص ىل سيدا يمياس ا
 تيبحو تادقو #* نيل ك_الئقف 7

 تورس ىماس نهر 0 د رؤزب بنيحأ الا

 ٠ وتو م وجر اج د تجر و77 ةملسا ه7 27 1 37211575:72759019052777925759 5157 29081757571517595722907:5717077-102159 ا ت1727771810772710005372770 21الى ضد 1 1

 0( سد و



- 

)114( 

 تيالاو دخلا ىتلا * نينعلا جعدأ لا نع

 0 ىلع اهلك تانبالا يف له و 0 يلع_ولاب احزه نيلوالا نيتيبلا يف عماجت نبا هانغ

 يطسولاب لمزر فيم نماثلاو عباسلاو عبارلاو ثاثلا يف ىداولا مكح ينغو هسنجي ملو لذب

 امهمو يئاشبلاو ورمت نع

 طع
 اهانأ اهف يف مويلا تس نأ 4 0 اع ىدءاس تدع

 اهادؤ ىلف ناك اهبم سس دل ا قدح ناك

 اهاوه فالخ ماس ينأل * ياه تورأ١ تنك اف

 اهامسو اعد يض رآ تلم * ال دلت موياتاكش

 لادا ا اهلا ده < اودع :نطأل ينا رغ
 ااا 0 ا د انما © .تلقو انيدل ىتعلا اهلف

 نم لوأ ليش يللا-ى 5 هيفو قحسدا نع رصتلا ىرخم يف 0 فر ففح ل هانغ

 1 لمر فيفخ 0 نبا ن1 :لب لاَقبو عماج نبال هنا لام لمر هيفو ىحل نإ ىلع 2

 ١ هللا دبع ىنثدح لاق درع ني مساقلا ن نب دم ينثدح لاق رامع نب هللا دس نإ 1 ) رح (

 ىءملس ىلع يندرتأ نامع اني هل لاقف لمت وهو ديزي نب ديلولا دلاخ نب ديعس ىتل لاق ور< نإأ

 سال لاَقف انالث قلاط ىهف ذئيح اه مجوز . نأو كبحأ ف ىف د ورا ل 0 كب اكو

 أ بو اقزقاو اعفاستو همّتشو ديلولا ههنا تلق امناذك أ قيقط.كلثم دنع هتعرك لمجي ءركلانا

 الاف ان سلو ديا ولا ترسو تكي وى روع ال تعور ىملس ناتيلولا

 اعابأ اهف مويلا توت نأ ”*© كهافس الع 0

 0 ُِف ما لاقو تابالا كو

 تسمم ورك

 اهالئاسف يبحابصاب افق * اهافس تيلب يتلا رودلا ىلع

 .اهايقام كح ع عمد لضخأو #3 قوش 0 ةبايصص كتعد

 اهات 20 مرمصلا تو د اهانأ انهو 1 تلاقو

 اهاوه ىغم لذ ا 6 يح.ش ءاحعم اثداع تدرا

 هادم "تملا ةظح 2 0 0 كاذف تيضر ناف
 لل

 : م 0 و ا فا نإ 1 2 هق دبا قدسا 5 و 3 1 هب اسلا للم ف.ه> 6 ى 3  "تكالام ةانكح || كلام هاك
 ١ م١ ١ ١ | او 1 0 | | دو

 هلوقب ىعل قدحسالا ى هلأ لمتانا ناددحار و اعلا او سا 5 نر يطسوأاب ل

1 
 لاو كلا نب 24 مهد ا“ ن ناك هنأ 03 ىلا ل ءاحعم, أ : داعل تدر نا

 كلاَخ نب د.ءسأب لفق كناف 7 0 افق كن نهو

 ا



 (١ذه) د ا

 اذذلا تضف ودع 3 2 2 غابا الا

 الخلا ذكو ناسا كفو رد

 افرع انس تناك #1 ا يف لع ع

 # ادعألا يب تمشن الف

 انطتخاف ربدطلا ار #1
**« 

 يع
 م

 افنمتام ناريسحلاو ء

 . هرعش فيحخس ن* وهو اهنمو

 تسسلم
 ىلحملا موي ت>حرخ * ىملس نأ يلوريخ

 ىلفي نصغ قوق * حيام ور اذاو

 يلعت مث اه لاق * يملس فرعي نمتاق

 ىلدت مث اه لاق * ين» ندا ريطاي تلق
 ىلوت مث ال لاق * ىملس ترصبالهتلق

 يل-أ مْ دعا د الك اقلا 2 اك

 ١ راح دا نكح ركاذو يداولا فاو لي اك ينالهنأ 0 هللا رك ذ قاطم رمصنملاب نوال هيفا

 تكنلس وص
 ارانتساو ىلجناو ا * ارانأ دق 3 نر ند
 دس #8 اسال م

 د 6 ماع ا 0 نشبت باور ل ليقن ين دق نا

 0 نسف 6 موضع هجقن اف: كلام قدح 5 ا فرع م ناوتلا أ

 ناو فاشل ف دوع قو ردد ن١ ود و وج ا قو

 لدي كلمل َّس 0 هنا سا نك هرمص> ن ذل كاف 0 ناي ١ لدى لاو هللأ كينع ىلا

 0 7 كان رعالملا بوند د اباهأ لح ةيبارعا 10 ا

 تالا 5 رضا له ا نم هقوس 0 ِّه لو نأ زو دق دح < ع لدي م اذه يف امو لاق

 ديلولا ل لوف كال١ هلكاف نأ ل اع لدن يذلا ر هشثلا لاق 3 : ارغب قلعت ىلع 1

 اراقع 2 أك مدللا اذه قد و دع ياش قير ل 0“ 0

 هلوق لثمو كلم ةراشا امناو ميدالا اذه هلوق يف هتراشا ىلا ىر 1 1
 ىلا مهرهغيو * مهدونم صا ّك 1

 يفو هسفنل اهصالختسا هنكيو مط فورعملا لذبيل لاجرلا تايوط ىلع كلااب ردقي نم لوق اذهو 1

 هلوق وهو ءانغ هلق تاسا عم تيبلا ذه

 1 وص
 لياياا رفصألا ند 0 لماح انأ تءقس
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 *  لزا ىف لشو * ادعم اسةسو #

 لح مهرمغلو *# مهدو نم ضحلا 0

 لها دإ_هاح“ #© ودمت مف يف . الاق

 روح ماع 00 سوو هلا رح ف رئآلا قالطالوأ ذلقخ لما وبأ ءانغ

 كارا 6 باسحلا موب يفو * يتاح ىملساب هللا يئارا

 كاضقدقل نيدطت ول نءو * ارمصع تمت نم نيزح الا

 00 014 لا وأو © يوعالوتامتماول نمو
 كاش هجر مااا كلا نم *- ىمام ىلمعأ ول اق

 كاد تالا تاع م توم قاطأف تمتلق رادو
 كاعد لجر هلت ردخ اذا * ىنم اففاك عا 5

 95 ريخلا يف تنكسفهيلا سانلا 2 مساياعد همدق تردخ اذا 01 نأ لودي تزعل تنك

 هللا ىلص هللا لوسراي لاقف كيلا سانلا يأ مسأب ع عدا هل ليقف تردخ رع نب هللا دنع لجر

 100 0 نال انك تايالا هاذح قانأ نينوي رك د سو هلآ لغو هلأ لوسر- لع 8

 ا مهو اهسنج ملو مك هنا ريئاند

 تس وص
 ناكع اع هامل + قاري ول اس و

 ناقل روح اكشاع « كلام" وبالا يف افلتم

 1 دا سلس لوف © ىلع. نرعأ عا
 يتاشا عرذلا ىلاخ * انامز تنك دلو

 قاربو ”نملس ند *قاشعو ياق قاش

 ينابنو ىملس ىف # حيصت مال مكلو

 قحسارك ذيامف وهو ديعمىلا بسني لوأ ليقث هفو ورم ” رح رج فدفذخ ةديرف هتنغ

 مكمل هيفو ىكملا ن ,ال هنأ دعا هو 1 زيكلا ريتك رك ذو هل هت فردت س يلو هءانغهشي

 اممو حي جزمه

 سس وص
 اه كل اهزلكماو

 # اهرعشأ فقد

 الع نييبلا  كلتق:ذا

 امح برلا هاضق دق

 يمحي ا

 ىئللكد يع اغلي

 يعياساي ص تك

 ه6 عا مدع وخل اردن كيلعلا ىف تلي



 ااذع بلقلل تنك * يميللساي ىميلساب

 العز نجلا د

 ايازنا هاف ىئلماف. # ىف ىشو شاي اغا

 اياضرلا بذعلا رشا * كسمحبصلا يفاهقير

 را د 0 ةنأ يميلسأب

 هنا مهاربا باتكى فو نامل هنا يملا نبا ركذو يماشبلا نع رصنبلاب احزه ىداولا رمت هاا
 ' كس وص اهنمو درطعلا|

 تنهش نا كرخ تالق « كح كا ٍْ
 قسبا.وا نطل كيلا © كلتش علت ور

 توري رجم يق # لا
 توناح دنع امتح * اماوعا ندلا ىف تون

 اهتمو ورم نع ىظشولاب "لق قات يداؤلا رك ءا

 ات ورم
 دمع بتحب ناقل نويل ف 3 وطا يف باقل نماي

 نياك كودو را * اهريغفرعي سلهاوه يماس

 ديعس تنب نيبو ديلولا نيب # افلا ةداع_لاو ةبارقلا نا

 ديرخ ماظل ابو ةروكش © هدا داود سان
 امو ورمت نع رصنيلاب المر يداولا رمع هانغ

0 © 

 بهذو ماوسو راع نه * 30 2 ينكدق

 باطلاوينامالا يفوح فيك * عمتساو ىنت ىلا اولاق مث
 برعلا م ادم ىمع تب كاع جتلدد تينمتك

 دلاخل ىلليقثلا فيةخلا اذه نا يباشطا رك ذو وره نع يطسولاب لوا لقت فيفخ يلذهال هيف

 ينمو ىطسولاب ليقع يتان كلا هيف نأ كلا نإ ١ ود
 / ©«٠«

 لئنس 7 لوسر نه * 4 نا ل

 ليلخ دو ظا_فاح * يلا ربخي حصا

 لتتم نت * ىريغل دولا لذي

 للقلب ىلاضو نم © ل را
 امو يطسولا ىرخم يف ةباسلاب افيفخ احزه ىداولا رمت هانغ



 حاف تعام كل ا

 احاعف سبحان عك اما ير ع تاق

 احا رس ىل ثقناف م * ىيداب يلياخاي:

 ا ا ا » يعر 0 ةالشب

 شبح نع يطسولاب لمر ع نبالو ورمع نعىطسولاب ليقن يناث ىداولا رمع هانغ
 ا هبذادرخ نبا نع للا ليش يلدملا ي يحاس يبالو

 هبر انش هللا م 0 هو 5 مالس م 1

 هيسح 4.ولعأفق ىديلسأب هنضنقدعتعو 0

 قودوادق بسر 3 مكب يذهب هنأ هن 5

 وناسي 7-5 * ةمحارهل تنكول تنأ

 المر حرس نبال هيف نأ لا ل 0 رك ذو قحسا نع رصنبلا يري ىف ةبابسلاب المر مكح هانغ

 تيبس وص اهنمو يطسولإب
 ا ل هسا الو هول نم هناك تعبر
 00 اخير بع ١8 © هدانا اثل تل دالي نم
 اريحا اهل قدح كلزالا ع © رحم . تحرال : مالس 1

 تيبملا بيطو مب راكدال * اقوشو اقوتو موج !

 تيشؤذ دقام هلالا كاقوف * مرسو دالب 0 ٠

 هنأ كتر دو فلكل نع رضنلا يرجي يف ةبابسلإ لوأ ليفت ةعئاع نبال قاثاو لوألا تبلا ف
 لمر فيقخ حرس نب الو يلع ولا لمر ا نبال ينتاثلاو هدعبامو كلاثلا يفو مهارب م

 ا | نود تااوهو يداولا رتل لمزرلا نأ ليقو رضنلا
 ا

 لراملا قنم ءامدا نط 00 ينانمحو ينقط

 لاخلا سؤ ريف هيله و هم كدا سمعلا نر لَم

 لاب ا قولا اس انادنع تناكوىوحنلاوهالا عطقت

 هاا لاف دعو هك دولي نما وح تزاجأ

 لوالايفنيرس نبالو ثااثلاوناثلايف ق>سا نع يطسولا ىرحم يف قاطم لو ليقن هيف ز رحم نبال

 يلطس ولا, لمر هنأ يعاشطا رك ذ ةشئاع نال نأ هيفو ورمي نع ىطسولاب ليقث فيف> هدعبامو

 اهنهمو يداولا رمعو جيرسنإ ىلا بسني لمر فيفخ هيفو

 كس وض
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 الردلا عباد ىلإ منأ + ًارختفم مامألا ديليولا ان
 الصو ند «ءافح اةح نعل د يي ا

 الذع نمإ لاةم ىلإ الو. < طرانمر ىلا يد ند

 ندحالااذه نا لاو يلع ولأي لءر فيةخ هيف يداوأا ريع ىنغورصنيااب الهر للماك 35 هف ىنغأ

 يمل نال لكدتلا ولا لاق لاق هس نع دامح نع ىحي 2ن.نسطا( قرشا

 تس وص
 ديلولل اذ لق م>نلا ددع * امالسلا دياولا ىلع ىنمرقأ

 ظ 0
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 دعس نيبو انئب ابر * ةيلع ىتحأ تديدإم|دش

 6 لاق ىلوصلاي + 0 دع ينادح ( يملا ا 3 ىلع ولاب لو ليش فيقؤخ ىلذهلا 0

 0 تناك لاقى اا 0 لاق نسل ماح 1 0 لاو ةرمهبلا» ى 2 رقلا رض“ لا نب كلا

 يلع ا اهحاصل بيسأل لع هيلق ةعطي ا 3 - امضاغفق فود داط 2 ةكاغ دير نأ

 ءدشناف هب مريف هربخ فرع دقو ةجاح يف هءاكق ةئيدملا لهأ نم يرق :

 تتر اهاثم كلثم باتعو د فودص كيلعت :تعنا تننعأ ١

 فوغتم اهحي تناو اهف * امئاد كسفن مول: ندمت ال

 فيعض بح نموىوقلاالا # اهلث موهال ةعب اعقللا ل ُ

 قولا كلم 1 ف لذلاو 5 5 نأ ىفلا كلمأ نحلا 3

 نب ندحلا ) لا ( ا ملك يش رقلا حاوح ءاضق را 0 0 كلذ لعحو كدعضو لاق 24

 1 ديزي نب ديلولا نادت با ةيوارلا دا لاق لاق ينئادملا نع ثرألا نب دما نع لع : د

 ةئلح ند م نينمؤملا 1 نا 3 لاق هراق تا امل هلع كي ىلا.عا نيفلاو ىققفنل نفلاب

 ىنفيام ردأ ف اور 3 لاق نينم ْوملا 3 كسا تاق دامحاب يل لاقف ةفالخلاب تءلسف ءازعا ةراثلا

 تاقف 0 3 لا امتع يرديال قارمعلا لها ةيوأر ىمشت يف تاقف اوراث 3 ” داحاب كحنو لاقف

 قربا 2 ِق ةق * طاق ويد كا ىلا اوران مث :

 قووارلا اهفالس ىنص كيدلا نيمك راقع ىلع هم َ

 ققر شع اد 5 0 د 0 ع ةيكدم اها.

 هللأ د.عأو لهر فشخ كلام هفو رع كو لقت ب 00 نين ا ءلاو دير ب قدعل وسلا

 تحب ند ةفيطل افك تجر أ دو ةيراح اذاؤ لاق ياش يطأ ن 0 كل ل 6 0 رلأ ن ءايعلا نإ

 اا انندغت هانفصأ آف هيدر لاق حدقلا مآ ا ا نديحلا امها أ يردأام هللا و حدف اهدي يف نكسلا

 ها مال الا تدب 3 هدغن |[ 8

 تس عرش 9
7 ٍِ ١ 



)1. 
 ل ل ل سس

 راضالادوءلابحاص * اذه مث اذه قس
 رار> يف ىهد ذم #* اهوقتع 0 نم

 كفا رانا رمل ملمع ىلا ىل تتكدو فارس الان ندا مث ةدم هدنع تقاق ركس يحن باوشو

 دداولا ىلو ا لاق: ىئادملا نع زار آلا ث رخا نأ دج | امدح لاق' لع نإ نسحلا ( ىنربخا ) 0 ٍ

 900 نى لتخأت هللا اهريغو ةئيدملا نم م ندنغملا لمحو ديصلاو تارمثلاو ا اان جط ديزي كلل |

 كلف ت د اءق ناف يدل نعش ىناغو صفرا هل لاقو اذ هل در دلع نم ليوا رم 3 هن ءاخ

 وهو هريانع تفكك ذيلؤلا هآر املق اموب هيلا لخدو مثرد عل هاطعاق هداف هانغق مهرد فل
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 حام هف رط ىجزأ نينح 15214# كي

 خلا نكمل كاذ 0 ا الولو هانكرتت
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 (؟)ديصلا اوالا باحصأو أس ءش ديعوأ © دبأ ب رهاوا مئاهنم )١( تنك ول
 1 د 0-2 0# تام كا وا لاف حنا وأ
 يدا مهمل كرو هل # ادن دق لاطبالا ةرهز ىنب نم 1
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 باوشم ريغ صلاخ د تس حارلا ل

 سل ردا ركل كان 00 رك ذو ياشبلا نع يطسولا لمهر في قخا 10 ا

 : هدام 6 لاق لا 0 ورك نإ رينا نع يناركلا ىنادح لاق ىمت ( فربخأ )

 922-- لوب هلفشأ يف ن هيك 0 هيلا 6 4ع كارت هدمت دمل ولاول واتس نار مهن بنك ناسا

 . : ' مارمذ هل نك نأ راو رح ضيمو دامرلا ل اذ ع

 . مالكلا اهؤدبم ب را نا و * تن يدوم اتا نآف

 3 ماس مأ دع ظاقأ 1 د ي رعش ع تحيعملا ن نم ل و

 ديعمو جيربس نباب كنع لوغشم يناف عدوا كسفنا لمعاف ناسارخ كتمطقأ دق ديلولا هيلا بتكف

 ا

 نعدعس نأ ن , هللا دنع انثدح 000 نبا انثدح لاق ىلع نب نم يركأد ضيا

 هيف هتيقل موي رخ 1 ناكو ديلولا ىلع امون ت تاخد لاق ةيوارلا دام نع يبلكلا نبا نع ها
 تذخأ قٌقح هنمع يذل شه اق مالسالاو َةب ةياهاذلا ل هس نه برضض لك ند

 اذا نك انام كك م كم كم
 .٠ . .٠ .٠ 2 3 2 .٠

 اذ 6-1 0 هيف هيق يح او

 دع رز انك يذ د٠ ند داع هندية اف يلا 3

 يمقا

 اا كك انح اه عون كرخو يربأ تبل

 اًدرعشب اذ 110 1 م 3

 ركب جاهم تلحألا ىدمتن لءجو بريف بارسشاإ 0 برا و ىتلتسا يح كحضف

 هوفالالوق هنتدشنأف يندشنتساف 5 0 ا مر 1 2 نأ ت.اعف ةزاد ا 1 او

 هلوق ىلا تغلب اماف * م هوقل اوني م رشاعم انل *

 داقنت رارشالاف 2 ناو تحلصام دشرلا ل ا هومر يديم

 0 0 نب دم ( ينربخأ ) 6 را نأ اا تقرا نال هل داقك ىذلا كلذ انا لاق

 ديزي نإ زب ديلولاج رخ لاقدر ل نع ن ع يسهزلا كيعس نإ هللا دينع نع تا تددحو لا



 ريثما دعصف رعشب مويلا مهيطخال هللاو لاقف ةعمللا مويلا نأ هل ليقف بارش ىلع هباحتأ مم ناكو ||
 0 لاقق بطشن

 دهحاو انس ىف ةهديحل »# دا يلو هلل د

 نيرق هل سيل يذلا وهو * نيعتسابركلا ينىذلا وهو
 اهلا هريغ هلآ ال نأ * 0-0 يف دهسا

 كولملا يل يس نق ايرش هقلح يف هل نآ ام

 دتبع ةقلاخ نون: لل أ ن < يذلا نأ هوما

 اريش اظعاو تاتكلاو * ارك _ةيلَح يف  هلسرا

 انكرشم لق انلع> دقو * انيدلا كاذب هللا رهظيل "00

 اباخ لوس كر ه4صعل 31 د اناصأ دقو هللأ عطل 0 : 20 5 3

 لوسر لأ ىدم ا اه دق أنن لييبا ىدطاو نارقلا 2

 مكيف لاَرال حبت يح *« مكيدل يقل امل. هناك

 اولضت ةحير و[ هدضق نعد اوان ذآ د ممكنا

 حضاو نملعاف قيرطلازا * حصان يناف ىحصن 0 7

 يدها ىلا | رئاصباسحاموي ىتتلابغ دحين هللأ قي نم

 لخددق هيفربلا عامج ى نأ »* لمعلا يف يشلْضْفا ىتتلانا

 كرس اماوفرعت ءاقللا موي * مكلءايتوخا محملا اوفاخ
 ماقع نا كاذب اوعفتناف * مملعوالائثمالايف لبق دق

 هدمح حالص نم مدهش امو * هدصخ امو عرازلاعرزيام

 ٍبيرقاوءلعافيكتمتوملاف * اوبوتو مكبر اورفغتساف

 اولا نع هبا 1 ل 0 دهم نب ىلع ينادَح لاق رامع نب هللا دينع نب دحا ( 1 0 4 2

 موب 0 نيمآلا اهب 1 ا لمح نأ دار اال هل ت تاقف ديزي نإ ديلولا عم ت>>حح لاق رادتلا ||

 يف توعد ريذملا تولع 51 لك 0 ىَح يي 0 نأ 0 و قافاآلا 00 0 سانلا 0

 رادنلا ديلولا لاق .رب ملا 10 اح املف لع لاو هس 0 تررسأ تك 0 كلذب ىانلا ثدحتف 0

 ير نم هل د د.اولاو انز دلو را | لاق مث ينذأ ند توبدف ىنم ندأ لاَقف هيلأ تمقف 0

 لاق ىديزيلا سايعلا نب د 2[ تاز تالا لاق ممن تلق تقوفأ انو داو الود

 دياولا ىلع ت يلح 5 كاك 0 0 نع ىروملا اند لاق دما 1 0

 نال اعاف لاو ينعأ 2 ننم ماوملا نيم 0 ل 2 يل لاَقق اذس لوا دقورساحلا 300 7 0

 لاق مث كحضف باذعلا نم نيلفك ىنعتأ ىناف تلق ناكام ًانئاك هب ىنتت ام فض ينل يناف ينزغ
 الا تاق مصالاب كدبع ىتم لاق ىلع نوبذكي تلق كنع ينغابت ءايشأام ىل لاق مث كيلع اهرفون نذا |



  ساتلادجسي اهنا كاليو لاقف تادحس ثالث هل تدحسف نوهدم يان هناك هربا جرخأف هب يل دهم
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 لاق ىديزيلا سانعلا نب دم ( انربخأ ) كيتيص نيتنناو مصالل ةدحاو تلقف ةدحاو ةدجي
 و ىلغا امنا لاق يعشاطا ىسوم قا دعصلا دنع قتقح لاق ةرو٠ ن لع ن دمع انندح

 ناس 00711 5 ارارم مولا ىف اهوبغيو دوتعلا هن» نيللي ديزي نب ديلولا ناك دقلو ةبمأ
 همادق لبطب برضضت ةيراحو هل سرف ىلع هراد يف اموي ناكو لاق هب ىلاغيو هجو نك نع م

 ةئولا هذه يف ةنامعأ ىلع هب جرن .ليطاا توص نم سرفلا رشنو هتنقر ىلع دصرو امم هذخاف

 مدقلاق ءامما نإ نب ةريوج نع ينئادملان ع زارقلا انثدح لاق ىلع نب ناحل را اعلح ناكر

 تاق نإ كسا 5 ه لاقف هللا كاطعأ امن انذحا را نادم تاقف ةنيدملا ديزي نب دياولا

 ينادحلاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يأ ني يع 5 مح نم ةيوارب ىلا ثعبا

 ولطر برشو ىدغت نينمالا 0 3 اذاديزي نين. ديلولا ناك لاقلحر ين'دح لاق بعصم ي مع

 بريش وهو ىدفت دقو هءاكحأ هدنعو هءاع ل 0 7 مع ينثدش لاق سانال 1 م

 ةفاقد امم 0 لك ذخاف ام ففدف ةفافدذذ> او ادحاو انوص غو برطو تب رشف بر شاى لاقف

 او>رذا'  مركلا مرخلا سانلاب حاص بحاملا ا! املك 2 اللا ىلا انني كح اقو ماقو اهب فدي

 انااا لاقف 0 و ساجدا هل لاقف ساقنا هيف رضحم مويلا كءادف هللا ينام> لاقف بجاِلا لخدو

 يف انييص ىتح هانقراف ال عنتماف برشاف ساجأ لاق طق هتبرشا اف بارشلا ىلع ىنام حالف بحاح

 كرش بوقعي ىنثدح لاق رام نب هللأ د. ع نب أ رع ا ب وهو ماقو عمشلاب هفاح

 لاق 5 ل.قتامو يلكلا نبا ما ديه "نإ سا ينثدح لاق ةراقرقو رمي نا لع ع يد لاق

 اماضاح اهعم هل تشب وه اذاف ةروصقم ىلا هل ةروصقم نم ديزي نب ديلولا جرخ لاق نأ 0

 لاق مس“ يتكسا لاق ةيسولااملا ةنضاحلا هل تلاقف اهعرتفاف 0 0
 روسحلا ةذللاب زافو * 00 تام سانلا بقار ن

 ار ديلولا نمز كردي ملو رساخلا مسا رعشلا اذه نال لطإب 2 اذه نإانأ ةسحاو

 يل لاق ىلدوملا قدسا يف 0 لق ةيش نن رمع ىنثدح لاق رامع نب هللا دنع نب دمحا

 رد لك ناو نراتكذب نرخ نم برش سأك ل ديلولا لاقلاق بتاكلا نبا
 انثدح لاق ءالملا ىنأ 7 يم رأا ) 0 )عادعشالا حا 0 0 يىخسالا ب ترق لاف دس ةبح َّق

 ديلا ولا اك اس رألاق ةفوكلابيبأ ثدحي الحر تعيس لاق بعصم يهع ين ”د> لاق راكب نب ريبزلا

 قح ةرشع عبرأ ةليأ يف بارعشلا ايفان كاع اهملف طق اهلثم رآل ةسوعرذريراوق ةأوا6 ةئفح

 يف مهضعل لاَقف ةلءالا رءقلا ةلزنم يأ يف ديلولا لاق ةئفحلا يف راصو انسؤر ىلع رءقلا يوتسا اذا

 لاق ةنفملا يف رمقلا هلاساج ٍضءإ لاقذ رهقلا لزانم ند اذكو اذك ةلزنم يف مهضعب لاقو لجخا

 برش لاقف ة>ئفللا نع ينأ 10 تعصم لاذ ةنديافملا نبرشتل ىدشت يفانه تد ءصأ هللأ كلتاق

 لاق ءالمعلا ىنأ 7 يب رألا ) ل )اموب نسر وقعا تورد : عيباسأ ة ةعيس هبرمشل ش رفلا ع

 قر تلا ةورففأنب نادم ب هلأ ادع ع ني يرهزلا هلل أك هاا ل  رلا دبع يف :”ددح لاقرب ن0 نكح

 ل 5

 0 م



 هلع تمدقف ديزب نب ديلولا ىلا تسب.لاق دوع لع ءانغ سانلا نسا نم نوال
 ساجي نمدلاي ساجيف نحتوموقلاىننف لماكابأو ىداولار متو ىلذولاو اكلامو ادبم» هدنع تدجوف أإ ١
 تايبأب تينقف يدوعتذخأف ىلا ءانغاا يون تءاح ذا ءالطلا موقلا تسي ةريسهل لاَغب ديلوال مالغو |[

 اركي مخيلة رم

 تسل ورك
 ىف ديلا 3| محتل راغو * ي ردلعر ا منو يم رع

 : ير جا يفض رت * م لك رجلا يف بئار أ

 م لج و عس كفاك * اعدم هل لازأ ام نز<#

 يل : م سسيفلاعاو 0 ادرج نو ل 0 كَ

 يعاشطا ن ا لف ن4 0 بتاكلا داع ء هش ينعو ىطسولا ليقت يان حرس نبا هانغ أ 0

 هللاو ني 5 ا نب تاق كو هلو ن 1 د 0 مصايب دعأ ديلولا يل لاقف َدلاَح لاق

 نب هللا دعلاق هللا دع نب نمحرلا دبع لاق 0 000 دقل نأ ير ِس هف 00 يذلا نشيل |

 ا < نشعلا لك لاقو قينع يأ 0 كدضفو قي ع فأن أ هيدا 1 اهدعن اوت هؤر 0 ينأ

 ا >حاهم أ نباو 3 نأ ل تاك 20 حا 0 َثبب زلاو زخا]

 طع ِء هللأ ىكر نيسحلا تن 3 5 نأ غاب لاق دبا نإ دم 6 لاق شقخالا ناماس ن . نإ ؛ ىلع | : 1 1

 نب نيسحلا قرح 3 تدعنأ" لاق بعصم نع ريب ز اا انثدح لاق ي ءرألا لرحا و تدشلا

 112 قةنما نإ ةورع تاس تدع نأ ةنكم نأ يداعلا 2 ء هنا نع داع نغ ى د

 هاو لات الامل

 كد نس نيا أو #3 اك ىلو ي 3 م

 | اولاق ءاسمو اجايص ان زج.ناك ىذلا ريصقلا دساالا حادجلا 1 ري هرج ننو ةكع ل

 لاق ىلع نب نحل (ينربدلأ) تيزااو زيا تح ركب دعب نسحيو حاصب هللاو شيعلا لك تلاق م
 قا 5 نينغملا عيش 5 دملا كلملا 7 3 كا ناماس م دق لاق قحسا نك ياهلا م نب دييزبب د : 1

 قاغا دقو ءاحف حرس نخل ف اوستج ف ىف » ها نع عك مكي أ لاقو ةردس مهمه

 تالا قلك نأ رد ولو بالا قاهل دقو كال لكل نذاتسا بجحاحلال لاقف بابلا

 | مل مهئانغنم نينفملا عيمج غرف رك لاق بالا قش نه. ينغا ينعدف لا كل تداتسال
 ْ ا املاف و : ىلا موضعل نوما رظنف-# يرد ءرملا مهو يم ىرس # يننف عفدما

 يرحل اهلا اهردتاف ةردداكلا 10 جرخا ءانغ مكنم ن ا لاو اذه ناو رس ناماس

 ماشه ىلا 0-0 الحر نا ةبدعح نبا نع 2 ؟ادمملا ن نع كرا ندع انثدح لاق ىلعنب نا

 0 5 ماثه فرعل ملامهنم ديلولا فرءف باكرلا كر عوام سر ام ناكف اليخ كلللا ديع يا

 1 هلادعو جرح املف هودرف هياع هور نأ ءٌوأ | ىلأ ١ ديع كعع يجنأ لاقو همتشو لجرلا

 ١ 0 يباحأ ضع ( قربخ 1 يدتسلا هيمسس يذلا هسرق وهف هنم هدوء مهرد تول نيثالثب



 "ل

 . || هلواح ديلولا هبرصب املف هب كتفلا ديرب ماشبل ىلوم هيلا بدتناف هدحو ديصتي ًاموي جرخ ديلولا
 كلذ يف لاقو هلتقف 1 ناك يذلا هس رغب هروقف

 ايفان ارفق ىدتسلا ىف نع ا انأام 5 ينأ 0 1

 0 رة هب تس ا ًاسراف ترصبأفر سلا
 انام را ىتح هل تفقو * سراف وه انأ ىلا و

 اناتسو ىدعص هنم تيورف #* هتئعط .ينا ُُع انالم“ يتامر

 ف وأ ايتووكأم هيف 4 نأ لدو 3 لقت 4ف مهاربالو رصنلاب ىروخاملا نم 08 0 هائغ

 ل بارغلا لثه برعم * لوي تيس يلي يدتغاذق

 لفحبل رثان عف لكحو * لودحالا تاناحهل 1-0

 * لضعم نأوش ىذ بطخ لكو 2

 نم 0 11 رظ ءار ودم ايد نوكيف هيصقنو ل وام هل انددعأ انكل ماشه لاقف

 ىتلا يءاس 2 ةفالخاا ك و اديلواا نأ يببقعلا نيسحلا 1 ىنثدح نهاط ىنأ 0 0 كا

 5 لاك تف مايأ هعيش هدئع تماقأف هتفال> ن٠ ردص ىغم امل اهحوزف اهب بستن ناك

 ' عضوم اهانخ ناد ادا د تيمطأ دق هك تنك +.

 اوءحم املو اههضذوم ليام * 0 اهلع اقفش اماررا

 0 ا رألا 0 مهوذط ا عيرلا ع خسف اذاق>

 نسا ينريخاو ةيلاعلا ول نع نال ىف ةدعحأ انثدح لاق شفخالا ناهاس نب ىلع ( قرح (

 ا ل ء راكب نب ريب زلا نع ديعس نب دمحأ ن نع ىلع نبا

 نباودبعمو كلام لثم نينغملا عع فلاو فحقلا ىلع لبقاو هرهظ ءارو ولا ضفرو هب اذلو

 هنع ريصبال ناكف [ىعاش ف را ل ناكو يدايعلا ليوطلا نب مساقلا هجدب ناك موذو ةشئاع

 تصسسا ورض ىدع رعشموب تاذ ديعم هانغف

 قيفتست الا ىلنواوقي ح#_.هىلاحض ويف نواذاعلاركب

 قيدص م ىنمولي وداعا * ىلا خ يناف> دقو ىردات سل

 قربا اهنيك يف ةنيق * تماقف انوحيصاالااو اقم

 قووارلا اهفالس يف ود كي دل أ نيمك ر اقع ىلع هتمدق

 كلذ : ل ىاقان , هللا ديعل هفو لمر فيفخ كلالل هيقو نين هنأ لاّقيو ليق“” ديعمل هيف

 ل 01 ل نأ لأ ترك لدعو هناغ ترط وه ردكاو دلولا تحت اف لاق نياعبلا نع

 بضخ ةنارحأأ نيح فرب 5 2 لا ديلولا فاق اءلف ليوطلا نبا فرصناف اة يف مان

 برضَقح مالغلاا ىف 57 ين ست للا ةسار لع اففاو ناك مولع ناركم وهو لاقو

 0١ 2ع راساف هفر هف رهف ريا ن 3 لو هركن ا كر املف هيدبب نيب تسط يف هلم 3 رب 0 هقنع

 وانا 1 لوف نع ني د دا ا 720

1 777 

 0 ا

 ١ ا



 )هة١؟ا(

 هينري لاق مث هديب سأرلا باقي لمجو هنم طرقا» ىلع 10 0
 «© وص

 لوم. ةعببراب ادوح * لتبلمللا -ثدحلل يد
 لياغلا نم داؤفلا يد

 ليوطلا نبا ماظع هَ

 هنأ ىبهذبب ادود د

 تمسح و و

 لياظ كد يرد ىلا 9 5 ند وأ 8

0 

# 

 ليصالا بللا نم هيف * ىوث ذا نمضت اذام
 ن

 حو كيم تطيضا 0 لو.لا ة>ردع د رف #*

 | نع رصنبلاب لوالا ليقثلا نم 8 ماس هيف ىنغو ورمع نع رط_ولإب ليقث يناث ضيرغلا هانغا]
 0 نا رو ل 0 نك نا هريغ رك ذو يءاشطا

 ك0 ا لياخلا دعب توملا يف ءاح 2 0 هللاو لاقف هير وح ىلا لخاد 3 * لاق نامحدل ضارغلا

 8 62 نيسملا (فيسأ د ا لتف' نع ةدبدم الا هدلعإ شع مهنا لاقيف ل ,وطلا |

 نمأهوب ديلولا يتاعد لاق ا دامح نع شابع نبا نعىدع ن مها ا لاق ا نع دامح

 هب يشن ًاقسيسنلايف يندقنأ لاق حب .طصأ دقو هتامدن نهةعامح هدنعو 0 رعقلاو رعد يف مال 3

 هير ىدع لوفد نا قي يد هل شوي يف ةريثك ًاراعشأ | ادا

 يدي قار ,انالا يف د ةوهق مولا حبصأ

 أدم < كتالك ادي نب ةهاد م 2

 عاطفه رهظ ا 0 3 هم || يو ل هر 6 ناكو 0 ىلا ا عفر 2 ترطق

 97 داش مهوقسأ لاَقِؤ كس ,دانملاو ىقإ رابالا م ع ف رود ؤلؤالا و 20 29و افيصو نومبرأ 4 ه ْ

 0 جرا 3 ” ردعفلا عولط ىلا قو بارما كا ق رعشلا 2 كلذ لالا ف 0 8-5 الا دحأ

 سشلا تعلط يتح انقفأ اه ةفايضلا راد يف انوقلأف طسبلا يف نوشارفلا انامح ىتح هترضح نع
 س رف ىلع قاحلا مردف الا رقد 53 ع هبات رذاف نم 5 يلع عا اك يفرض مت دامح لاق

 اذ لاق يلذها ا يقئادملا ن عاش ران ن2 يدع ل يلع نب نط في

 ين بالك نب رفع ين رح لف ركب نيبو بالك نب ركب يأ يي رع مكسملا نيب

 5 داق ي رفعملا ناكو قد ضرا نء ةيحرلا ِق يرفمإا م هان ديزي نب دياوال ةلكو يف

 كاد ذل ولا لاقف هدعب مف اماشه هيلع 2 لعالا هرفش عطقف املع

 بسس وص ْ
 فناعز دوس اوئسل ةرسآ ىلا *. يزتعت تنك والويتملا كح ايا

 فلاوسلا ب رمضب لب ضاق سالب وعدو 0

 يدا نك ىلا كعب دئاولا 0 لاق سنوبو يءاشطأ نع يلذطا هانغ

 لاق 5 هنلع ترتشف هب صحو ال لاق هقح ريزلا نب م < يطعتال لاَقف

 © سداد ناعالا 27 (



 اك

 1 0 كرعالا .: تاماح هيف تدسأق د لد نو_شىذ 0 برا

 ديصتم تل ديلولا جرح لاق وناشملا نع ثراا 0 1 00 لاق ىلع ل نسحلا ) 0 (

 دلل 0 لك رك هلا هاضي نا دج: ندعي رف ديلولا نإ نمؤم هل لاقي نبا هل تامو هب ماقأف هل

 31 قئاولل تريتخا ىلا تاوصالا ن ه4 ءانغ لا 1 ره يفو دن ولا لاق ف َّ 06 ناكو د 0

 هلق ديشرلاو

 : مد ىحم نب ىلع ةءاور نم ةراتْملا ةناملا نم بيس وص جس

 عجار هللا ىلا ينا هل تلقف * ن.ئول عادولا» نانس يفانأ
 1 عباصالا كيدي ا تماس تادع د ار 8 ءاع يالا اهم 1 الأ

 ؤ ِ ظ ملاشالا 000001 كداب ربما ود وعلل نولوشي
 ىفالطاب ل والا يقل + طسوالاردقلا ن م راتحلا 8 و 00 ا 1 ها ليوطلا نه هضومع

 أ نا ليقو ورم 2 2 ىلع ولاب لوأ لبقث فيفخ لماك ينال هقو قحسان عاملا فرخ قارتولا

 1 ه4 انئدح لاق زيزعلا دبع نب دحأ ( ينريخأ ) ةلبأ تحاص سنوي نب هللا د.ل انل هيف

 3 1 ثعلو ع ديلولا تح وم يماسلا قاسم يبأ ب ديزي لاق لاق ور< ب ليقع ا لو لاو

 1 1 ردوا هيفا ولا هيراح راوذا“ ىلا
ِ 00 

 ّخ دل وال همدملا تدحصاو 27 ديا سماالاب انتا ىدد

 : 0 اا دل فلاعوا + وولي هتعر "نع لغافت
 نلولا هلا هبكت

 3 0009 71 تاعك ند عوبلا ظن تيل
 : ىدال مث يف ىف راط #* أمف لذأ ةووق

 داو ل ُق اماه #3 أمم باقلا لظف

 ٠ (/ لاق يصخلا ديلولا 00 00 ع 0 د ل نا لسا نحو

 1 املا نمت هاف ءامغلاو كايا ةيمأ ى ااا نر نا واكف كلف ىرعلا ىلا ني نوره اندح

 1 1 نياعاق ديال منك ن ناف 5 لال عفام لعشو راو روسو و ةءورملا مدهو ةوهثلا ع ديزي و

 3 املا نمىلا ىهشاو 1 لك م ل عادا ىلع هيف كلذ لوقال يفاو ان زا ةيقر ءانغلا ناف ءاسنلا

 1 كَ 0 00- لاق ىلع أ نسما ) 0 ( لاش د 00 قل ْن او ةلغلا 5 لآ درابلا

 ناهعمدقوهدعب هينبال دقع دقو هيلا تلذ د لاق ديلولا ىلاوم ضع ىنادح لاق ين يملا نع ث را

 تاَثق هب قون وملا لوو لق لب لقَدركلاَو وأ هندحعم كاس قوسوملاكوك لوقا نا و اكل

 رو وضعلاةف كيف هرك أ ام تعمس دقو موا عيابي | ولاقو تاكفقام اور ا سس 7

 كلوش منام يبأ دب لودالا ن * تبقل 0 ىقايف يريع ىنبأ نيبو ين ليك داتا مكن



)1( 
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 د اد_يمع ابلق جيهف اليل ن # ادقاغلاب ىظلا اذ فيطى 7

 د ةلغ ع ا نب

 ادعس وحرتو انف دهعلل دل * اولا ُت نامع 00

# 

 ان

 اذا واع نو تان

 هنهذ ف ناك ذأ نك

 ةعبم . عسب لع[ لك

 ادسبلا اهم اوت اهم ىا# , كلا: نضإف كدا 0 د

 يداولا ر معاه فنا ةنان تورم د در د ابشالا ةلبلق تاوهأ ن ءرصلا لاش ا لل
 مكح نع ريئاند تركذو | يكل قر يل هه دال رك ذو يطسولا يروح قم ال

 | «ينربخأ)رصنإلاب المر راجنلا لضفل هيف ناو كلام يناثلا نقلا نأ نكنح لك ذو داو

 ىلعأب يظ فرط ىرس # وه لاق راكب نب ريزلا نع ا لاق ىلع نب نسحلا

 ايل ولا كلل كر باو

 أدوعل نا اهل 2 نحف

 لاق زيزعلا دبع .نإ ا 1 ) دلخ لاق وا يداوسلا ناواس فيحصت اذه نكلو * ريوغلا |

 كو ا وعو نيكو مكسحلا هيئبالا عياب دق ديلولا ن :اك لاق قحسا ىنثدح لاق ةشخنب رع اتبع

 اءياتف 9 اءمسُح صقانتلا دلولا نب ديزب اهذخأو' الك 0 - مو 3 هيوم 5 عيان

 بقع تاو امهفو'

 3 00 اءارحبلانهرفشب * هركسل ميدملا فاخلا لتق اذا
 لدعَشلا حيدم اكذب ّىَح هأيثب * يدرلاو فت كل اىلا مرحالب قيسو

 لتقلاو رم لانني م 0 ياش 7 ناورم يف 5 وق

 ءالعلا ن 6 3 ؛”دح لاق يلفونلا دمحم نب ىلع ينادح لاق داع تب لا ديبع نب نع ) نروح (ْ

 ديلولا ل تا د د ومع ثا ةلاقم هتلاقع 0 3 لدحر ناكو اقيدنز دياولا ناك لاق 1 لاا

 لاق 1-21 , رد ةنم ىلودربام أذاَف هنع 2 7 عقر دق 00 ا ذو هددع يلكلا كلذو امونأ

 العح دق رداشوتللاو قيئزلا اذاو ناسنا ةروص طغدسلا يف اذاف ةرب رذلا عفرف تود ءالعاب ندا |

 هدعل أس ثعاب الو هلق اس هللا غ ثعسب م قام اذه ءالاعأب لاَقف 0 5 هنآك فرط 4 هش هلفح 2 5 ١

 نك لا رشا ى اكلا هل لاف كحد لك يذلا | كل رغل الو هل قا نيئمؤملا 0 تاقف | .

 ءانس 0 ديل ولأ عف تس ِ 2 3 ءاللعلا لاق ث ند 5 لمتح 8 ءاللعلا نا كل لقا م

 ا نوذري .ىلع هل دنلولا ناك دقو هدنع نم لزن ذأ هذنع 00 فر ركسع ىف هلم ناك

 كلا نع تاغ قى ءأ رحصلا ِق هب يضش كلذ هيوذرب ىلع جر ردعسام 5 نم ا 007

 كلذ ىغليف هوملسأ يح داش هفدرو 0 ل هقنع 1 :ههيولمحيأ هب اؤاح" دو تاي الاثو

 ءارحللا ل ّق هم بر ةلا تان 0 تا دقو فانعالا كنئاوأ تلا 2000 0

 هللا وف نوذرب ىلع ائءاع ىل قا ا ولاق لخولا اذه ة هةصق تناك ا كل ردع 2 ام ر حع> ال

 نصيب باس هيلع ءامسلا ن م لحر ضقنأ ذا كالذإ امم دق 4ع :هار 5 نم اص ىلع لد نبأ نذد هير كل



 ظ انئخ هانلءتحاف انثورعنع باغ مث هقنعقدف هر اس رتطو ةسكن مث هلمتحاف هيعبشب ذخاف

 0 1 نب ديل ولا رثك | امل لاق يف اذا نع زارخلا انثدح لاق ىلع نبا ن ا راو

 لت فا ىف طرفأو كيلزلاو ماشهب دلو لغداو ركملا طلبت و؛رذعا برشو تاذللا يف كحهناو

 3 يف ضع ىلا 0 نساحلا ين اخد ان وكي لو هدعب هبال دقع دق ناكو هوهز و همايأ سانا

 ش ١ سايعلا املا يي ناوصص نب كالملا ديعنب دياولا نب نمت ذا كدي مهاوقأ ناكو هعاؤ

 ىلع يرام هيلا كت 2 ءلا دنع نب رهعل هم 6 0 ةيمأ يف نكي ملو 3ك ع ناكو

 ا كسب 00 ناو اورج ىب.اولم دق سابلا 1 1 هل لاقف دياولا نم سانلا

 ةساعلا نه ةعامج هعياف هريغ ىلا ىثمو هدنع نم جر ه رشا هني نأ ديال لأ هللو مكأ

 لاقف 0 ىلا يعد دق هنأب هل ضرعو لوقلا هيلع ا هل يلوم هعمو ع ىلا داعف هو>ولا

 ف ىلا نأ هللا كتدشنف ًادودشم هيلا كب ته>ول ةلماخاو م كيلع نادل ينأ الول هللاو هل

 هموقرك ذب لاقف كلذ ديلولا غلب و هسفن ىلا سانلا وعدي لعجو هدنع نم فرصناف اذه نم "ىثش

 بكسوص هنلخ يف ضعب ىلا مهضعب يثمو |

 تالع تادالع * اهع سفنلا مخ ىلس

 تاحيدم فافخب * ىوموضرالا قس
 000 0 اوزيل #* يتوق لاب اما كاذ
 تانساخ در *او راصويبا وفختساو

 هذه يفو رص لاىروخام ىتثمدلا كير لماكي ال ءانغلاو كالملا ندع نب ديزي نب دبل ونل رعشلا

 ديزي نب دياولا لوقي ةديصصقلا

 تلششلا ٠ ٠ افاهن < دلو وبلا حض
 ةالفلاب ساكو ق-#؛رباو حار دنع

 الهر ١ داكرو * لالخ اوكا

 نع ىنئادملا ينثدح لاق ثركا نب دحا 00 لاق ىلع نب نسحلا ةلتقم يف سسلاب ( قريخاو )

 اي اينردلا رع يللا ن 0_1 نع قا ندا الا نان د قرطلو عم ا ةيربوح

 ووالا ىلع نم داو ا ديزي نب دداولا 0 ا كلما دبع نب ديزي نيديلولا نبوشت يبأ لاق لاق

 قفشأ ن م هظعووسانلا همتش تاذللا يف كمهاو برسشلا نيب ىلاوو سانلا نع بحتحاو دصلاو

 انآودنلولا نإ نالعلا نع لع دلولا نبرش 5 لخدف هعاذ ىف اوبد مق 0 0 هلهأ ان م هيلع

 هاهني سايعلا ناكف دياولا نب ديزي يم ه مو ديزي نبا ديلولا عا ع ّك يف ى < ماك, لعجف هعم

 سايعلالاقف هيلع دريو ىمع ملكي نا يئرت يأ را نيف د ,حرفأ ت 8 هيلع دري ينأو
 ا

 سايعلا لاقم“ ميك الاه يف 0 هللازا ن ا نأو ص ينباي

 عفدنت مث يءاست لالا ناعم نا نم هللاب ذنعأ يفا

 اع عوار ندا دوه اوكعتساف د 0 ا لو ةيربلا نأ ظ



 اومتر تمخلألم اذا بائذلا نا » مكسفنأ سانلابائذ نمحلتال
 عد الو ىفلا هيد هال مك #١ مكنون 5 نرسل

 ناكىذلا 1 نابو 3 ىلا ليقا ديم وهو 20 ل هلاحر نع ينئادملا لاق 2

 هل عيا دقو رمح نع نيس ةعيس يف 5 قشمد ىلا ليقاف لايل ل عبرأ ق_شمد نيبو هيف ايدتشم

 دور> نيبو دورجل ىلا دايز نب دابعل ىلوم لاف ةزملا د أ هل عيابو ف لع

 هيسفتنبا يعرف مح ا وط لحر مهكو اولزاف ر> ىلع نيمتعم هعيس ائياع علط ذأ هل قشمدو

 نم يدنعو الف عب امأ تلقت ماعط نه هيرتثن "يش كدنع له ىل اولاقو ايون هباع اوقلأو مان

 ةنيازوشاو نمسو لسع نك يا مها واخار ذو احاحدمط تحذف هلحمفاولاقف مكعيشيام 0

 متانلا رفسو مهضعب تفرعف ادغال اورفسف لك اال وح وع اولهم ءادقلا 0 | ولغش | "تلق

 ا هباكصأ نم رع ..ىق دال قشمد اواي اوضعو قد مدكو هّق رعف : ولانب ديزي وه 0

 أوبرضف ةيواعم لَن اونا اف ديدش رطم مهباصأف ليه قشهد نيبو اهدبو ةزملاب وهو ذاعم نب ةيواعم

 ءاك أونيط لحجر يف لاقندتلا كحاسا لحدا شاردلا براس 4 13 ديزي اولقو هناب

 ملك من شارفلا ىلع سلخو طاسنلا ىلع د هلع دما يب دب رام لاقق كطاس كيلع ذم نأ

 دنع قشمد ىلعو ايف” سم يي ناماس نب كادراد لوف قشمد ىلا جرذو هعبابف ةيواعم

 ا ل اواطق لزق ع ءابولا كالملا دنع فاشن :فسوب نب جاجحلا ن , دمحم نب كلما

 ليقو رووظلا ىلع عجأف هما متو ىماسلا هللا دبع نب ريتك اعلا وبأ هنطرتش لكذ ول

 ةعمجاةلل يف 000 ترعملا نيب هات لاهي لاو د يف جراخ ديزي نا قشمد نفل

 اونذا اذا تح سيدارفلا باب دنع داضف ف اوكف تاكو ناو عبس ةنس تالا ىذا

 ليالادحسملا نم سائلا جارذان اواكو دق سرح دحسءللو | واصف سانلا عم دح.سملا اولخد ةمتعلا

 ةروصقملا با نم رادلا لخدو باوبالا دحسملا يى>اص قاغأ و سرخلا جرح سانلا جرخ اذاف

 اطاسو او>ر ٍِظ سانلاب سرح لا حاص همت :ءلا سانلا ىلص املف جرو اهظفحم ن 3 خسافملا 8

 الا دحشما فاقد 1 قى 0 نم نولخديو باب نم مهنوحر 3 --- صقانلا 0 تامصأ

 ا مث لاقو هديب لاو ريحا دا ل لع ىضمو نمرخا ادا هي بامحأو س رملا

 جفال دل الجر رمشع انس أ نو الفاو كفاف ضو تا د د ساو نيئمؤملا

 1 نحنأو اولاقو ةروصقملا بإب | وبارد ]| راكم ل وضف مباح أ نم لح ر اخاه ات
 :تاودتاو هود ناك جاعلا وأ اذاومداخلا 1 0 مداخ مط حتفف ديلولا

 ةدءع نب دلهي ىلا هتلبل ن ه4 1 9 هردح ناك نم 0 كس ا بحاصو تيبلا ا

 ا رك رتق لاق 3 دك ا أن : 1 الا ةودغ باوبالا اودتفتال نيبآو هلل لاقو هوا ةيشخلا

 نك م هير أ نب ماش 00-1 نما ناماس هب مدق ريثك حالس دحسملا ف ناكو لسالجلا ف باوبالا

 1 0 نب ثديرح م 0 لها ءاحو ا رك هودذ ق ارتكاب هوضق ناز .آلا



 د 0 يوحي 4 2 د ا ا اا ا

1 

 ل 1 2 و و و و وت 7

21 0 36 

 0 ماسالا

 4 ١ ةغبانلا لوق لثع وهو ديزي سانلا عيا د واكمل لا 0 ف

 - عانملا لا جلا نقولا ثول ىلإ > ”اواقرا جرمطلا نبع اىلزيحا اذا

 لاق رعش لاا دشن نآلا وهو حبسإ ليبق 3 ناكاذ_ه 31 اورظنا نولوةيو نوحعتي هناعصأ كل

 نم:الا يدانف ةيباحلا باس فقوف ناورسمم نب كلملا دع نب جاحملا نب را ءأأ دنع ديزي او

 37 ءاطعلاب مل سانلا هل عيابق مه رد ل ةيوعمو ءاطعلا ْق أرائد نول 3 هإف ءاطع هل نك

 هاف 4ع تدتنا ند لاقو زيزملا كديع م ديزي نإ ديلولا لاتق ىلا سانا ديلولا نب ديرب بدبو

 ديلولا لقت مهافاوف راسف لجر ةنافامت ءافاوف ديلولا نبا زيزعلا دبع يتبل يهو ةيربلاب ةعنصم

 ىهلسلا لكلا دنع ن: بوقّعلو روهم نب روصنم ميم نا 0 0 1 ا ف مو 9

 اب رو | 0 و اولفأت يمخللا 0 نب ديمو نقادعلا كلام قع نإ باع تو ةلاؤذ نإ 0

 ديل ول نإ 6 0 0 1 ني هوحار اف 00 ىلا اوجر 3 دلو || /| لاقف ديل لو

 دال ِ زيزعا كيع ءا و ف 8 اكن 6-5 الوأ ند د يش هلا نامعنب ديزي

 اا "1 0 لحلا 0 ٍِ رووصنم جرو 0 0 ِ هوب هعمو ا نب 5 ا

 روم هل لاتق دقت ريرعلا دبع ىلإ لدعا هل لاقف هباححأ اومدقت دق هوني هعمو سابلا اذاو
 هل لاق اجلا دع ل هنوقوسا هن اولقاف هلل انتا لاَقف حرلا كد.توصخ نذدفال تمدشقت نيل هللاو

 رز ,زءلادع يدانم ىدانو عيابدق سايعلا اذه | ولاقو ةبار بصلو 0 ديزمل عيازيز ملا دب 36

 و هللاو كله ناط.شنا عدخ نم ةعدخ هلل انا سايعلا لاقف ن مآ وهف ديل ولا نب ا قل نم

 نء ديلولا لاقو مهلتاقو نيعرد يف ديلولا ىهاظو سابعا اونأو ديول نع سانلا قرفتف ناورم

 هيلاوم نم لحر هل لاف مه ا تك ١ لاتخ ىنوودده ةعلخ ءاح مدد 2 ملف ساري ما

 هوهرف طول موق َةلَتَق ىط 1 اواتقالاحر مهادانو ةئيسنلاب هيف لماعي امو نيئمؤملا رع اذه سيل

 لاق َ بانلا 0 رصقلا لخد كلذ عمس اءلف ةراحملاب

 الام كلذب_ يبسح الأ ًاساكو .* ةبتفو ءالطلاو يميلس ىل اوعد
 الادب ديرا ال ىهاس تقئاعو * ملاع ةلهرب شيع افصام اذا

 الاقع تييحام ِِي واش اناس # مككلمهللاتينال مككلم اودَح

 الازه توما نا ينودس# الو * يردحامو يريعل.ةينانعاولذو

 دقو رعشلا اذهب يننَغ يتذل عماجاي يداولا رمعل لاق مث شبح نعيطسولاب المر يداولا رمع هانغ
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 انثدح لاق ةزاحا زيزعلا دبع نب دمحأ هب ار دقو يلوصلا هاور 5 رفك, نم دنغ هتفالخ

 ا 1001 6 دق نب تشي رخا لاق ورع نع ليقع ان ربحا 17 2
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 قريخا دقل هللا نمؤيال نم ةمالا ماو ةونللا ةفالخ يلوي نأ نم مظعا لح وع هللا نينم وما

 ترذح ذا ناك هنأ ( ىنثدحو ) هنتالصو هتراهط يف ةأورع هنع هبرشو هبعالم يف هدهشب ناك نم
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 نافعنا نا ني ورع كلا دبع نب مساقلا رصق يف قرقتلا ابل ينا هللا ولاق كلملادبعن, دب 0
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 | 1 دق ىاكراللا لترا لوراما كاتتلط لوقو امه تحيسا ناكو
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 يريس وأ كربخم ىفق * ريملا ىف كلت يميل
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 ه8 هبسنو ةبض نب ديزي رابخأ اع ُ
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 ه.ءأو> نيب ىر
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 نئقلاق ” نقثلا ىلا #  فيشارشلا نيب ىوط
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 بقعلاو راس فد>الاو تيرقتلاو دشلا كيدع
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 ىدل اهلدم د اهو 0 ايص 00 نا

- 

 الل وارد نمنع ©« اديع ةداغ نهرو
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 انين دوما عيووخ يم
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 تع نع. دادو ام © اددنع ىدجو كرا

 يط مهضغب امو * اضاع اك |" طا دقو

 تالا اذ ع دق * نيعالا ةقر نكلو

 بطخلا سبأ ايف نكطعارلا جمالا
 ىئشابرلاانثد> لاق يعاز لا دم ن م ) قولا ) اهف هونغف نينغملا ىلاتاسالا هذه عفدو لاق

 ٠ لاق ىيصالا | 0 لاق متاح أ ا لاق ديرد 5 نسما كب لع هب ينادحو يممصألا نع

 يفاوقلا ب بالطب ناك دقو" كالا هن 5 دقو اجيصق ناك هيكل 1 اوف. م ىلوه ة هيض نا ديزي ناك

 ١ دنع نإ لا دبع نب ناس 5 ينادحو ةضاش هربذ- يف متاح 200 ءكبلا يثوأعاو ةصاتمملا
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 اهراعشا 2 تتاح لو اماعاو برعلا ءارعش

 همس ديرحلا نإ سمسا ا
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 لاق ىلع نا هلع شرا مايأ رخ 1 ىلا ر4# و دز نب ديلولل يعور عا مايأ
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 ظ ءأ زا كلام كَ هلل دنع ب ند نع كيهش كلن هللأ دنع ند ور ١ ١ مساقلا ن ل 7-5 انتحل

 م مها ارا عماج ناس ن٠ ديشرأا ىلع مدقدب ر طا ن ::كيسسا نانحا نع
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 ماا ل ىذك ديدش راه هب رئاخ و ديشراو هر جلا قحسا هنباوا

 كلت يف همادقا نم اوبحمف ىنغي ذيرطا نبا عفدناف هب طا مو دجأ كرخ اق قدما

 ا 3 ىتفف ديشرلا ىلع لاخلا
 ماركا دليلا نم تدفو * ىت 000 كك ازا

 امال ياءامألا ىن اما تانامالا نب ا' ةانولال ل

 مالسظلا ا مهف *. ادن ذا ةيربسلا نيذ

 ءانالا نيبنب نم كادق يديردلا هلالا ند
 | برضيتح برطلا هفختساو صقري ديشرلا داكف لاق ورم نع يطسولاب للهر ذبرطا نبال ءانغلا

 ناف اثيدح توصلا اذه نا نينمؤملا يع هل لاَقذ مهرد كالا ةرسشعا هل نم م ” هءا>رو هيدي

 عاب دبأنيهثرد لا عفدف ريبزاا دلو نم لجرل اك ولم تنك لاق ثدحلاقف هب هتثدح يالوم ند

 يف نسا اذه يذت نو. قرقعلا ءام نم ةأولم زج اهأر لع ةيراحاترقلف تح رف ا 000
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 تدعاو ةصقلا هنق اصف هعمل ده 2 ةصقلاام 3 يك“ 0 الو اض 1 0 كل تسعد ر

 اذه ىف ىف ندلاا كلذ تادح دقو تودصلا ع كيلا تاحرف يقأو يي 6 لد لق 2 توصلا هب 4م اع
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 66 اهم كاصع لق 0ك“ مو »*# هدلاو كلع كفا كندا

 اوحصن مهناف برح نبا مث # هنري مكحاف لدع دواد .

 او> دك محدك اوريخيي .>او نإ مملسلإ 00 رام محو

 غلب و زيزعلا دع عاخ هاندا ىانلا معن عفد الو را كلذ ىف ماكتي مو كالملا دع معسل لاق!

 أدروم اهدرواف الخدم 4غ هن ارنا نا لكم ادا زيزعلا كديع ةخانلا لوق ند كلذ
000 0 

 م
0 

1 

 باهملا نب ديزي لقال ىنانيشلا ورمع 1 لاقو همدي همدق 3 هب ترفظ نئل ىلع هللاو ارطذ

 حتفلاب هنأ نم يف هلوق هدشناف ناو نبا كلملا دنع نإ 0 يئامشلا ةغبانلال> د

 ' ءاطغلا م ثكناو فيصلاءاحو #* ءاوث#و رظنتلا لاط الأ

 ءاضملا يغتبااذا ىضعالو * مر وذ مه سلو

 باتك ' ينال صهدلا لاوط

 كر !آ ىنغصي را يطعإ اق

 ءاضقلا هقفاو رادقمو *

# 

 ءاغرلاتتااذأ امداد ىح تارا سل
00 

# 

 ءارثلا دوما يذل يغب دقو

 ءاشا هنرخ ناكيس أ * ل صاعالا 2 اف لوقي |
 ءاتتلا قضت كبح ىنثاو اح دم رعشلا سب ىغةعمسال

 ءاغلا .يغتبأ الك يمنيو * اريخدبزب وهف ريخلا ديزي

 ءاقللا امهفل نيح : كشدكب * اضخىدزالا ىئاتك تت ضضف

 ءاهنلا ضرالا لع كما 6 + اديدح التف كالا تك

 ءاحرانل ديلولا كلم, يفو * اماما انل مود نأ ينحر

 ءادفلا كل ءائفلا كل ديرت هع سفن لكو ديلولاو ماشه

 لاق ةئلط ل ل اس زوارب هل رقوت 8 باك مأ نم ةقان ةاع هل يماف ةليوط ةددصق ضو

 لكاقلاتسنلا هما رن نم سوما لسا ان نعاس هلا لإ ني ماشه ىلا دفوو '
 ءادفلا كل ءانؤلا كيل 00 #١ 0 1 را م | 8

 | ديز, نبا ديلولا ىلو ئحاذير ط همايأ لوط لزب و همر>و ادبا ط ينأزرإل هللاو ينع هوجرخأ

 مساقلانب| 022 |[: كح كاش حن نسما( ينندح ( هتلص لا ري جئادم هحدمو هيلا دفوف

 0 رع يدع نب ميلا ن نع فاصخلا يرمعلا نع يق ركلا دمح نب للا ديبع ىتثدح لاق ةيورهم نأ

 نابيش ينب ةغبانل هدشنا هنا ةيوأرلا دامح

 سومأق هأ حدتقاك هب ءاربالا مار حدفو كا و توص ادولص دب زلا دلص 00(



)١44( 

 ع

 ع تكيف قاما, اا

 العا و سأكلا 0
 نك 0 ساكلا ل

 0 و يضاها يذ عب ر نم #*

 نب

 ان

 # اونوم موق برشلا ناك

 نب

*# 

# 

 شطعلاب انولتق ًاموق جهاو

 نكعلاو سعال ممم مش ن“

 شعتنم حاصو عورصم نيب مطاب 1 نسلألا 1

 شحتع مل ةيلو> ةوهق # ةيدصح> فقرق ايمح نم

 ل م نأ ها[ قش مْ

 نه لك اه لاومألا قفن

 نبأ لاق يجنأطلا ع نع هيبأ نع قحسا نيدامح انثدح لاق هزألا يبأ نب ديزي نب دم ( ينربخأ (
 ديزي نب ديلولا ةرضحن 58 د نإ دياولا ىلو» لماك و بأ ىنغ مالس ن ا رخو عز ال 0

 شطمعلاب م اموت حهاو 3 اهلبعأ ٠ نمو سأكلا حما

 اهحر ا 3 )0 عفش

 د 0 ايراشا ٠ نم 0

 ةدمس تدل 2 نأف هرضح 1 هراضحاب 0 نام رس ىف ةغل أن لق ف 0 ا هه لئاق ن ع 0

 كدح دعس ول ديلولا هل لاقف ةف مهحدعيو هموش رختش وه اذافدل ا مف 0 نطو اهايإ هدفناق

 هذه ل 1 هلصوو ظح ٠ نو كل لع كل انساو ناناش ىب يقال انين م 0

 هلوق ةدصقلا 3

 اهات ىمياس نم يبق لح
 ةيمددؤر فاطعالا ةلفط

 ايا ل ذل ناك
 نين ىف. هايم ع اطو

 اهوص مخر ه>ولا ةرح

 تّش وعام اذا لبالا نم هو

 ارختفم لوي اهفوأ

 سطل ش 0 3 ذا

 شعل 3 0 صضيب

 ششو يماز> تس يأ رب

 1 افك هلي تطر

 ادا معو لعبا ةنينم

 شي مل فاع دوملاو اوورف 7 هلها أوناكو ندا اودرو

 نشدحو لام نيب بايرك * 6 يدل درا يرو

 شربلا بيع الو قابلا حضو * ةنيعم امن. ناولألا يف سبل
 نشحو لك أماع نلود.صيو »# ىذدعلا نا نووي أمف

 شحتلا لخلاو تانيدرلاب #3 موهعط نم مهعأ كا تيمد

 شرتش مل نا ماطا يرفت مث * انئاد ع نم ىظحلا لب

 سلا لكنا ى ىعو < تدع را نم .سيعلا اذاف
 شرب م 6 دا باحيس ند د تل ة راو الا مدس
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 سلا ا اهرايوا تدي 6 ةبدج يعر نيع ل

 سعأ دبا نم ريخلا كلاحيس »* انمزال ندهو يفاعلا شس

 شغ ريغيف ًاصاخيدو لها * مهو قاثثو“ ىلوقا هاذ 0

 سعب ىرق ىلا نوثع ب 0 ميقراف نأ ناسش اولسف :

 نيكف ا اع ا د انئموق يف امر 2 انش 1

 ريفخم م وسر ند د اعومد ىبع تفرذ

 رويزلا تا لل 2 تاء تاشحوم

 ريصعلا تافالاس نع فى تاع قاقزو

 ريصم ري تريص #* مهلا تراص اذاف

 ريدملا 2 ودك *ث لوبكو بامش نم“

 ريماو نس نه »+ اهدب مهف ير 1

 فورعم لمر فسح ةيقو اهو شرط 1 مو رخا ةشئاع نبالو انط كلامل هيف نا نو

 وه امعا نحل يرداال

 و٠«

 تس وص

 ٠ ع

 مد ةراتخلا ةنأملا نم 1-0

 ارحطاو يانا اثم تميعو « اربع كفار 20
 ارو ال ةرغ اللا تلح ه8 اع تتاكد ىف دعا

 أرعص هداؤف تان 1 د تقع اذا الد اهل يرو

 ارزن الو اب الناخالا نمىيخملا ”تطرا ظاطكج

 يلطسولا يرحم يف .قاط نر ليق* راتخملا هنو يملا رازفل ءانغلاو يما لرهد يآل رعشلا

 ىماشبلا نع

 0-3 ةيسلو ليهد ىبأ زاخأ ج٠

 بطهو نب فاخذ نب ا نا نب ةعمز نب بهو هريغو راكب نب رذ رلا نكاد ايف هلا

 لوق بهو نب فاخلاو ىلاغ نب يول نب ع نسص.صطه نب وارخع قب 6 نب ةفاذدح نبا

 هريع وا ىرعزلا كَ هللا دنع

 لايعل 1 0 01 * ةليل را بهو نب ل



 نذل امايأ يف مادام © اهدلوو ابلهك بهوا "انس
 لاههلانماوسيل )١( ةبايص * مطوركو مهباش بايشلا

 ةلوغ ١ دي اهاإاو لاو نب ةأرضأ لمد ناو و

 هلباس اهتايبال ليذه #* يتلا ما ركل عورفلا نأ

 ٠ هلباقلا ةلئالا هبشت م * مهيش او عرودلو اه '

 ا سعاش اليمح الحر ليهد ا ناك يف ؟امملا لاق ةءلس تنب ةليده يف ارعالا نبا ركذ مقا م

 بلاط كا ضع ةفالذ 0 ا لاقو ًافيفع ناكو 0 برمضتق اهلسري ةج كه 5

 9 لا اعأ عنب هالو ريزلا نإ ناك دقو ريبزلا نب هللا ددعو ةبواعم حدمو هنع هللا ىضر

 ع يلكلا ن نع ىرمعلا اند لاق دنع نب ليلطا اندح لاق يديزملا سابعلا نب دمحم ( امدح )

 لدا تار : نب ميا ندع ينثدح لاق نابزرلا نإ فاخ نب دم هب كيا نيكس يبا

 ْ سانلا دش نم هاراي هل اولاقف هارب اورم موق نا نكي نأ : نع هيبأ نع ماشه نب سايعلا |[

 ]| حج نم نيبو نم بهو لاق مث قيتع هل قو يف راغنف يدنع باثك ىف ر اضن | أ ىح مكتاكم لاق

 ْ اص ن. ىلع انثي لاق راك ن ريب زأا انثدح لاق ءالعلا 1 نب يع رذعا ) يروح ) نيدح> 11

 هموقب رش ليهذ وبأ لاق لاق ةورع نب هللا دبع نع
 (*) افغزلا اهنافاحيف رصصس ءايهش * تردحما اذا موق حمح ودب يموق

 افشك الوالزغال عورلاودهاشلاو * اودعو نا نوفوملاوةفالخلا لهأ

 هلوش هموش رذش لهد ينال 5-52 يندغنأ لاق ىبمع يندشنأو رببزلا ( لاق )

 بسحلاو اهنم زعلا يف حمح نم * بهول بهو 0 ماا

 سسنلايلأع يدلاو ليذه نمو * شالا صيءلاوءارضخلاةرسالاو

 باتسملا ينيسو ىنيدر يحمر * كا دعا نم كل دما ىنت راي

 دوو تاهورل ضالد يرد .* :تعدلا نم اهسنوق .ىئضيبو

 بطقلا نهم كا ةرو ردع * يرد لف اه ءاغ توفل

 * بهرال تدعا ءاحره مويل #١

 ىوم ناك ليهد | اانا ينئادملا انثدح لاق ريهز نب ب انثدح لاق فاخ نب دمع ( قرخأ (

 رعشلا داعناو ةثداحلا نم لاحرلا اهلا 0 ادا ا كرد ل لال هيل نم ا نع

 نك 1 ١ 2 اضبا ىف تاكو ام 1 عمت نم 0 اهلج قرافبال لبهد وبا ناكو رامخالاو

 فيضلا يرقيو ءارقفلا يطعنو تالاللا للم ناكو حم يفب ارجل انين واجر لغد وبا

 هيصون ةرمع تناكو املا لص 5 4 مهريغ م زو كلذ دعب هذه ةرمت جوز , هنأ حمج ون تمزو

 ةقبقرلاو ةمكحملا ةعساولا ةنيللا عردلا كرمي دقوةفغزلا ( ؟) ها ممصلاو ص لالا ةبايصلا (1)

 سوماق ها ىلسالسلا ةنسحلا



 2 ب لل

 ميسم ع ا

 5 نيو

 يلم“ 4
 ” ع 2

 | :أ :
 "تنير 8

 ظ تلاقو تكحاضتف كاف ليهد نأ ناس و ين ند يش ياو تلاق 0 عم ليهد انا نيجوزتال 0

 أ ةاقسلا و اهتاوسايف راسل ل ةقوشو اه-ااح نق نشرق فا رشأ هب تدي دم 6 يع ني
 ناك نم كك تمنمو تبجتتحاف اهاحم نع تيتوف هنيومنو كاوهب هلا نانثا عفادتي احن اهدراوم يف | ٠
 كوي كلذ ىفف هرك اب هيلا تاسراو هتبحح هنداع ىلع ىل,هد وبا ءاحو املا ريصملا نم اهسلاحي | ا

 تاامس وص
 جرفتام يتربع يشاوغ تتعاو * جابتيام لبا |ةنه لوانعت

 ع

 جهوتس ةرمح ىعولض لال> * اعاك مااام ابثكك تبو

 جدن أن زملايف ٍطاماذا ًاووطو * ىتلاةرمع نم سفنلا ىءأ اروطف
 جودا ىبحلا صوب ناىلانحبو * اننيب ناك ام نوشاولا عطق دقل

 ةديصقلا ر>ا ىف تدب هدعولوالا تدبلا يف ءانغلا

 جعاخم ناطو لتقلا فاخن رح 4 ىناك ريسصألا روظ يف ايلطحا ظ ش

 اكلام ناو دهر: نب دئاجل هنا كلام زاخلا نق هدا نع دامج رك ذو ىطسولا لوا لش ظ
 هيثو يىلال دهرح نب دئاحل هللاو اذه لوقي هنع لكسو هائغ اذا ناكف هيلا سانلا هبسنف هنع حا ْ 1

 يفو شبح نع يبلع وأب ليقث ىنان ديشرلا نب ىسع ىبال )ا ١
 يطسولا ىرخم يف ةبايسلاب لوا ليق* كلامل * سفناا نءا اروطف * هلبقو * نوشاولا عطق * دقل

 شبح نع ىطسولا ليث ف.ف> دعا هيقو قسا نعا

 اوكطداوسحنالا. ىلع او-ارف * مهلا اهوابقتسساف ةرغ وار

 اود رد و يماح م6 ٍظ مويع و

 د

 نإ

 أوج ةلجد رمقيف مهمجحاب * اماهاو ىلها نم نبارك نلف
 جحا اتمرصران اويسشو انيلع * اودقواو بح ام ان وعنم مه

 حسي رشا نءالوق اومحابملو * مهعس هللا ىدهالا كرار

 جوعارهدلاورهدلا مقتساالو * انني, قرفير هدلا فرص كنوال

 جرخمو ةاح اهنم انل نوكي * ةميقم اهف تيما ةبرك ىسع
 ف كلا لدكو ءادعأ تكيف

2 

 د

 نا

 امءانك ءاح و دايعأ تاق و

 جيل ىحلا ةعول نم دمك هل

 جا نيعلا تناك ىبرو اذط

 امتد ةيدقع نوز2 فأر

 ىنا ك ريص+ا رهط ىف ططخا

 جاتحلا ١( ) ريقفلا جلفملا

 حرخأ الااهتسام اذإ تنكر
 جاف ناطو لافلا فاخع ريدا

 | ماللا حتفي جفام وهف سلفأ جفلا سوماقلايفلاقءافلا لعماللا ميدسقت باوصلا جياقم هلوق (190 0
 | ١ د



 عوكل رهف عرف يف سان اط * ةيلياخ قارف نم ىلق قفشاو

 راكم ثيدح ءاتح سود اهب * ةفيطل سقتدلا بادب" فكو

 جامدو جاع قو 6 عبشل و * اهباح- ضتشو اهاحاشو لوخ

 جاحاملا ثيدحلا مرصلا ة با نمو * اهيدح يف تحامل انيقثلا املف

 نع كاحضلانب دو يع يندشنالاق راكي نب ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يأ نب يم رآعا ( قرح (

 ةرم 2 ليهد ينال ننرق نم تع نهو مرشح نب دم ا

 ارجطلاو ىأنلا انم تمزغو * ارمعكقارف محرمعال

 أروصلا هركيو رامدلا ىمحي * 0 وهو كخش رمي

 | ]دو لع عب « الق كتمرحتلا اذه ناك نا

 الا وال وطلال تاج + اع د 0 ىدحا

 ا” 0 تال دك تقطن اذا الدااطلا يرتو
 00 ا0  دك1 ناقاالا نم ىلا :بىطرلا طقابتك

 0111 تفلح انمآلا « 00 دا ان كحق
 !ددعلا كل اع ديرأ ينج * ام تع مكيف ةلاقمو

 ارغو) الدعم لواحت ىف * هب تلدع 0 دب مو

 .ارهش اهدنع مهن ا ع يرحل ان ممسقي تلاق

 كا 0 * تضيع ةجاخل مقا نا ام
 م لوقباهفو اولاق

 مولأناكيذلا باذلايف يريغو # هتينح بنذ ريغ يف ىنومولي

 ميا تنك انأثآ انما
 ا :5 ىذلاب اوحابو انياع * اورتك مث لقن ملام انا اولقو

 00 را لرب ل كا تاسإلا هذه يف نغ
 0 ل يه امناتم اط داعو * مهتأر كافل خلعت ام دقو

 اورع و اوعي دلل ىفاث لعاوداز ءو

 رعأ كك ىذلا دولالوياوه ف 1 اناوسأ تيفاصو

 ملكش الو وان اهب انالكحك * ةدلس 50 نأ ملظع ل

 ىوزلا بئاس 0 ًام.-لاقزاسغ وأ دج لاق هين ر عادلا رمت نببيبح ( قرح )

 لبهديأ لوق دشني الحر

 ماكشن الو واث اب انالك# ةدابنوكت ناابيحم س 1

 وه فلا فرحا ةنالاع 3 لعفم وب 0 بارع ١/ مالك يبا سعالا نإ برعلا نا ِإ ف لاقو ردا

 توهسم وهذ كيسا نم و“ ن همه ت> و فلم



 أ يبأبدعأ هل لاقف تحرق يحرتسأ ةمالساب ةيراح حاضق تققوقلا بحال
 احا كتيدو بهذأ هللأ هحوأل َة ةر> ةماللمق الاو مظع ب تدعم هنأ هللا و ىلإ لاف هداعاف ت تبلا

 ىعفسالو كعفنس الإ مف 2ث ع يناطقل لازت ال كل 2 تم ل 0 هل كوت ةيراخا ت تلح لخد 9

 520 نحو دربملا ساب ءلا ىبأ ل فاتن ا . لاق راع 0 لل نب مع ا 0 ا (

 ا 0 سانلا نسحأ نم 0 ناكو رابخالاو بادآلا نه هنوورب ام ةاورلا ن

 0 يفان ساح ودربملا سانعلا يبأ سا 7 انفرصناف ها طاب فرعن الو ايز مماجأو 1

 يتفلا رحح يف ت>رطف ا ةيراحت اذاف ماندهش يذلا سلجلا ححصنو هانيتك امب لباقتن

 ةيراحا ىلإ اا رو ا تا تاع د  هتاخأ رقفربنعب ةموت# اهاكش نم نأ

 هانصاخو هانمحر يت> هب يف 0 انيلا "لذ دف شرك هدب يف رادلا نم مداخ جرخ نا ثلن

 (بوتكم اهف اذاف ةعقرلا نع هانلأس اندعارت املف الاس سانا اوان هد
 1 الو وانا ان ءانداك ع هر اما 00

 ةعقرلا د 3 0 ىنذي هّدعءس توص اذهل 1 82 يد يأبف فرراظ ءارجا اذه هل اناقف

0 2 

 7 ت . 00017 م وت عمم
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 بأ وحلا يف تنتك لاقف وهامو انلأ 6 كل توصل هنغ كحا

 كَ انواخدب نأ 30 ناك دقو طو كود موقلا كافو ام هل اناقف # لامحاو قونروباخلاب كفار ا

 قار َّط يارد د اعف كف هاون ” مث كح كيفون نم انكلواان ةامح يف كلوذدل ةقلا يف

 ندض تيسر 2: نويت ظبي ني

 مس ١

 6 عام>الاب هدهع 0 كو ل أ

 1-5 ليهد ىبأ راح ةقايسوملا ريذلا 2 --

 نب حاص انثدح لاق يدع نب متيطا نع يردعلايف ن”دح لاق ينار 4 ىنثدح لاق ىمح ( ينربخأ )

 لي ١ لرح لاق ر يع 0ك دمخ ىف ل لاق دايزرلا ب هاج ب لع طا ا قا لاق نا

 اعل طظفالاوه رب يف رخآلا ىلع اهدحأ دياز هبا ءىباكلا نب مف لاق قرسلا نإ

 "انف يوط 0 5 ند م تار ناسف هس ين ن نإ 00 76 ع تد> لاقمتأ هري>و ناد نبا

 , اراوح تح ذأ ةرحاطلا تقو يف كلذو قيرطلا عطقناو رطاستما دقو ةسااج مول تاذ ص

 ىحلا ليهد 8 .ىم ذا قاراعلا ىلا رظنت اهأ فوفش اهاع امساحم يف ةس اح هو رتسلا نع

 اءلف هنع ةلفاغ هو اهلا ىلاآو اهم ءاأ رظني اليوط فقوفار ا منسحأو سانلا لجأ ى 30

 لد »بأ لاقفهتمتشو رتسلا حرطل ثرحأو اب محو ترثس هل تنطف

 قح * قداتاق نيملا يناعد ل بايلاب يلا ا

 د ٠ بايلحت ينع 0 0 ريدم يح ذأ 4.سد 1

 باصواب باقلا ىلع تدص #* ةرعدج اهفقو ند نادونس

 باه وب 0 اهل تأ ان اهياطت نأ ع 5 ودب

 . 377 127 م م سم 232752 جس صمم

 ( سو ب ناعدا تاك )



000 

 تردص املف امه لسا ثردحو ةوسحب هيلا تعلو اهنيعأو تحعتاات م و اداعنا 2 5 0

 قامد ثدرو يح بفطالاو ريل هدهأ 5 يا اب رك لانو ما مأش اعلا ىلإ أهم و م

 ا 5

١ 
١ 

 2 كلذ يف لاقف اليوط ا قشدمدب ضرمو 00 07 م دعبو هناقل نع تعطقناف 0

 ] (1) نوريج يفءاوثلا تالءو * 01 كك عل لط ظ
 نواظلا تامح م لهأ نط * ىح مأشلاب ماقملا تلطأو

 000 لآ نا راقلا ءاكك .* لمح قرفتلا ةيسش> تكف
 نونكم ىهو> نم تزيمصا وغلا ةؤاَوا لثم ءارهز يهو

 نود مراكملا نم ءانس يف #* اهدحم مل اهينام اذاو

 نونسم سعر يف يشع ءار_#_ضخلا ةبقلا ىلا اهترصاخ مث

 نواهف ىف ءانثلا در دنع * اهوبرض لعام نم ةنق

 ءاحراخ تنك ناو ب * انلانم تلحداذاىراسإ نع

 ىح را ان ينعو تا روش و 4 تاك هناوذا ضع تاس ذل هذه لد هد 3 ككل 1 لاق

 يك َن

 نول ُُق ىبابل تراشو 3 ىهقس لواطت اذا تاق دقلو

 نول اريصق يرابلا ىنازب مآ: يموت راط وهن ءايرعتتل
 سانلا هيلع لد ةعملا موب يف ناك اذا تح هنع كبسم ان 1 غاب تح رعشلا اذه عاشو لاق أ

 ىاتلا لمحو يلا هددرأو هعئءاف جورملا ليهد آلآ 3 اانا هيحاشل ا لاقف لرهد أ مهفو '

 يتحهسلجأ هيلا اند املفىلا ليهد ا ان ةيواعم هادانف فرصتل لعد 3 ماقف نوفرصنيو نوماس

 00007 كلم ريشا شيرت يف نأ تنبط تنك ام هل لاق مث هب الخ
 نوف يف ييايل تبلقتو # ىمةس لواطت ذأ تاق دقلو

 تا ناسح قر نم رلا كيع د روم روهشيه ار هشلا اذه نا لماكلا قف لاق 0 (

 يورو يجحطجا لبهد ىنأل هيورب تاورلا ضعب ناو. يحرزالا يراضنألا

 نوريج نم ةانقلا ل ع 1# 2 الهأ هلالا يح حاص

 ا ل تل ام ةيواعل لاق ةيواعم ني ديزي نا ىوربو |[
 لاق لاق لاق يذلا امو[

 نود ره ود نه تغيص صا #* وخلا ةْولْول لم ءارهز يو ا

 لاقو ديزب لاقف قدص ةيواعم لاق |

 نود مراكملا نم ءانس يف * اهدجم مل اهتينام اذاو
 كاكا نر نب لاشف قدص ةيزاعم' لاق

 نونسم سمر يف ىثك ءار كك ضسا ةبقلا ىلا اهترمصاخ مث

 لبهد ينآل رءشلا اذه نا مركملا نبا لاقو ب ذك ةيواعم لاق
 . 071010113010101 ل تسد دع عع دس 2 222727722272227 22777272272727 ا



 )ةهه١(

 نوفحلا ريصق يرانا 0 © يع ون راط يوه ندب رع ل 1

 ظ تلق كلا
 نونكم ىهو> نمتزيم صا ولا ةاولكوأ لثم ءارهز ىهو

 نود مراكملا نم.ءانسسس يف ,# اعدم )ل اهنا ااذاو

 تدر نع * يأو تركاذ م ةيتعتنب دنه امدحو ناسا اهدحو ةيواعم اهوبأ ةاتف نا ساو

 كالوق يف تاما دقلو اهردق يف

 نواس ضارخم او ينك ءار_*_ضخلا ةبقلا ىلا "امر ساخ 6 ٍ

 كيلع فو الف يتهج نم اما هل لاتف ينال ىلع لبق اعاو اذه تاقام نيئمؤملا ريماا هللاو لاف

 نأ راسل نمت لك يف سسللا ! ود نأ اوكرتي+ل رمشلا نا اتق نا فرعأو | مست كنا ةلا رعأ ينال

 با.شلا ةروس هلذاف هنا 0 كيلع نفاخ ديزي راود كل ه 1 اغاو رجع نم ل هيف هولوقي |

 جرم ليهدوبأ رذط هتنبا نع ةلاقملا ىضقتف لبعد ونبأ برب نآ ةيواس كاران 0
 لاقفهل يصخ هءاجذا هساحي 0 تا ا اننف ةكتاع تناك ناكفههجنو لع اياراق م ىلا |

 ل هتعضوف رولا مث كب هلأ رقااكنا كلت ؟ مولا ةكتاع ىلا طقس دقل هللاو نينم ا

 قلطناف هيأت ىحباتكلا اذه فاغلاف نسذاهل لاقف مولا ذم نفنلا ةراخ تلاَر امو اهواشن |

 ةف اذاف ةيواعم ىلا هب لقأو تاتكلا ذحأف ةرغ اهم تاسآ نحن بعل لزب لف ىصخلا
 قر'لو كيد ىفاز ةوصص يذل * ير الف تاحن ذا اله كتاعا

 اقر الو لعال اع تنكسو * يوولا هب ىلوت دق ًاداوف تددر

 اقدصالو ًادوج كن و رألو * ينملاو دعولبباقلا تماخ نكلو
 ىتلم .مقساذ ءاشلا كرا اعيرص اما ًاقئادن كعب يمايأ قيسلا

 ا اف بارشلاب نادل وضواو + هسا ع قريات لو ا

 اًقرطلا قرأ نيلاج يراهن وظت < الاسرخ كل يرانا ف د :0 "
 قلأامو كاودنميييذلا ركشأف * ىلع كم لرد دك

 اقشع مكل موي لك اق دادزو « ةظطلع ىصلا نفاد تلا ا
 لاقف اق راع# ب ءم دوف ه.اع لدغ ءانأف ةيواجما نبديزب ىلاثعت رعشلا اذه ةيواغم أ أرق املف لاق

 لمعأام يردأ امو مويلا ذم ينقاقأو را ع لاق كاحش يذلا ا اذهام نانمر ملا ريما

 كاع كتخسأ ىلا *تانبآلا هدب تك ليهدونأ قداقلا اذه لانا وما ريم أي وهامو لاق هناش يف
 دبع لاق وح امو لاق نيط يأرلانا.للاو لاقذ هف يرتافاهدفأ دقو مولاذه 500

 ديربام كب ديرب أرضا نأ لاو كل فا ةيواتس لاف هن ان و كم را نسي
 تقرا ّد> كعاب امف ريصقو ةماكب .كعرذ قاض دق كن 10 ا يذ ريغل وهام 2 كب ومسو

 لاق ادنأ ةثودحأ اتلعجو هلوق تقدص كلذ تاعف اذا كنا لعتام 1 شارك نم. العار لت نإ

 ىلع ىتلعيو ىتنج وأو ىتنلب نويت رانلو ةكم لها اعد شابت ىرتحا ةديصق لاقدنا سارا



 0 ل لاف ف ا ترش
 ع هل ايح يحلب نم 0 اكو 4 لهملا نهد دقف الاهم لقتال الا

 لتقلاو 0 ىنخم 0 ود نث * اهءاقل ىن ع راحل كلا ىمح

 ليلا . 18 0 د١ ما 00 ا ينا 0 #١

 مهنا وكشب وهو نآلا مف | ىلا لصو دق هلل ن ت5 يع توفر هللاو دق د ؛ وأعم لاق لاق

 5 كلتيف 00 جحو 0 ديزي مقفي ُ عمق ريسإ هيف ا ل لدو اهنا ن 1

 ليهد يبأ مسا مهف ب 0 م6 ارءعشو مهفارشأو نك 0 هودو ء ءامس 1 0 جملا مايأ تا ملف |

 0 ليت 11 ضف املف ةريثك اود مهزاحأو ةياس تاللص م ف قرفف م اعد مْ

 نيئمؤملا 3 نا ديزي دلاخابأ تيأر يلام ليهد ارأايدل لاَقؤ 4 ءأاعجرف 4 4ك ؛ واعم هباعد فرصتم ل ماقو

 ضرعت الانلاومو انمامصخولا كك هبت قطن دقلازتال ردشوكنعدب 0 ضراوف قاطخ اس كنلع ْ

 2ك رضن امو كل. ءاعسأب ال ةيواعم هل لاَقف هءلع بوذكم أ هل فاحو هيلا 0 ل كلا ىنال

 افدسأو ! كور دك لاق ةدانلا كلا ا كرمع تاب ىأف لاق اال لاق ت أت لها دنع كلل ْ

 ىدم امامع ل وفعلا نأ نيئمؤملا ا ْء نا لاو اهضق املق راند 0 ا كال 0 رائد نلا ْ

 كلا 0000 011 229 ىلا ةنالفو يد هب تحبأ دقق ينم قيسام ىعم يف تنبت قطت ناف |
 ملو قثمد ل فرصلاو ع لك يف هب هاهواقا را ادعو هد دز اضر هل نمضو ةيواعم

 انثدح لاق ءالعلا ن0 11 (نرحا) لغد نأ لح نه الا ةئسلا كلت يف ةيواعم جححل

 ديري ليهد وبأ جرخ لاق هللا رع نإ معارا يدع 1 بعصم يم ينثدح ل لاق راكب نب ريب را

 1 ةا تلاقف اياتك هتامعاف ةأسما هنءاح نوريج نك ب ا نانو احا الحر ناكو وزلا |

 تارك رصقلا تغلم ول تلاقف هلا تح 0 ار تاخدف تبهذ مث اه ه . رقف با كلا [ده

 8 اف رياعفلا اهعم غلب رع أملعإ الل ا ند هناق هللا ءاشنا 5 هق كال 0 ا ىلع تاتكلا

 ترمأف يلف اهسش ىلا هتعدفةئيضو أسمع هنف ادد هيلع رمصقلانةلغاف ةريثك راو هيف اذا الخد ْ

 لاقفاهسشن ىلا هتعدمأ توك 0 فعض ى> اللق اليلق ىتدو مطاو رصقلا يف تدب يف سيخ هن |

 هلا تعحاو ىَح هللا نيسح 0 هب ترمأف اهحوزف م تلاق ك>وزءا ىنكلو د كلذ ِك اك

 اومسنفاو هبانو هون جوزو هدلوو هلهادهنم سني يح جرخي هعدب الالب وط انامز اهعم ماقاف هسفن |

 2 تمنأ دق كلنا هنأ سعال لاق هنا 3 + هلام مو. ساه ملو تشم ىت> هياع 075 هتجوز تماقاو هلام

 دوعل تح ةلس الا مقال نأ اناعأ هيلع تالاف كيلا 0 مع ااطأ ل ينذلاف لحأو يدلو يفو

 ءاحو هدلو هيلا راص امو 0 لاح ا 8 هلهأ ىلع مدق يت َد> اندلا رح اهدنع نم جرذل اه 3

 ةرشبال لاو ككتح درت ب اأو يوعرو دق 2 ل مع كا يي هللاوال م ط لاق دلو هيلا



 : هوت وس ومد -

00 

 امم نة ع

 ةسماشلا يف لاقو هلك كلل وهف هب كنأش اه لاق 3 ” دحأ هب تمدق امف يت>وز

 نوريج نو ةانقلا 1 * ارودو - هلالا ايد. حاص

 ىنيي نعاح راخ تيك ناوب * الانمتاحد اذا را 2

 نوذلغلا تامحى م ىلها نط * تح ماشلا يف تررتغا كاذيف

 نوكمرعوت تزيم صاوغلا ةاولؤا لستم ءاهزا نكد

 ينود مراكملا نم ءانس يف * اهدجبمل اهيسنام ذو 1

 نوناكلا ىلع ا ءالص د_لاو جوجتايلاو كسملا لع

 نونسم صرع ىف يشع ءار ع صخلاةقلا ىلإ 0000
 ع

 نوط يف ءات_ثلا دحدنغ # اهوبرض لحارس نم ةبق

 نيرقل اقرافم نيرق ن * اكحام ريذ ىلع امقراف مث

 نيزطا رثإ نيزحلا ءاكب نبال قرفتلا ةيشخ تكبف

 يتولذع هاذا يسال » يتطاول
 ىنثدح لاق ءالعلا يأ نب ى 57 اقف ا مو ا ءاا جورأْلا دا ا لدا لح اهلف

 نب هللا دبع قرزالا نبا لع يعمجا لقد ادق لوا ىمع ىندح,لاق راك نب بلا

 نبا هلل لاقي ناكو موزخع نب رمع نب هللا دبع نإ ةريشلا ني ست هع نا
 | ىلا ىضف ةوفج هنم ىأرو هركشاف نعلا لع ريبزلا نيب هللا كسل طماع نا ص

 أ ضرعيو هحد_ لاقف توم رضح ىلع رييزاا نب هللا دبعا لماع وهو مز> نب ورمع نب ةرامع

 0 ئ ظ قرزالا نبإب
 ءرامح اانا تييحا# اه ل 2 كا

 هراعصلا هتطع نه كليا و ناشف ارم

 هرازانط نبل ءامدج 4 ىراام ةيلطلا 00

 هراحتملا حدملا ىلع يطعت * لهو هيله 0

 هراتهملا  ةحكم مدنو *« اعاق'" لنيسحلا كدح

 ىذا مما فن رردا نبأ ىلوم نينح هل لاقف مدقف مزح 0 عجر مل

 فاخم انا لعاو ككرات ريغ هناف هيلا دعق مهم 1 او سانا دوا وهو ل ء ل تاحم كنا[

 تالذ ىف كلقن ءاضزاو ءاطعاو لهفت كاش نأ فاخا يلا كدقشي لو 4 2 دق نوكي نأ

 دومعم دحولا مص ند م « الصأ ىقتادح ايلاقاار

 دو>وم دو اائيلط ناهفورعم * هب شيخ انك م

 ْ دوسحم مولا كيلع ىاو انش *  نفطضم تيداع نل إب معا
 دوماح نائيل نم بضولا مادام * هل ءاضقناال ىدنع كركش ناو



 م1

 دوسلا لدتا مح حدمبال ذا * انت هب يي ةللاو حدمملا تنا

 دوطاوفورعملان : علان لدحر تن ا نا ري يلقنم ن :مدغتن أ

 دوهحمو ءاو ال سانلا ىرتع ءااا اهلعفت ريذعا تاهند ق:تالزام

 دودخأ فورءملاناطي 7 5 0 0 0 8

 أ اهيفتلق قايم تاق الل ىلا ل لاق لاق ةتعنب ةز# 1 00
 ْ : دوب 11 كيلع قلو ايض د نغطضطم داع 000 معا

 ْ ىلع مقأال نيلوح تف ىلع عرا مث« هل داما 2 فد غفل 0 0 # تدب فطن ايف تاق |

 أ تمماف مأشلاب ليج لاقف نائيلام تاقف نائبا ركذب مسوملا يف جالا نه الحر تهمس يتح هن هءامب

 : ري ما نبا دلع يدعو 0 3 لاق د 0 لاقل 0 بضطاب مادام تاع 1 هعمل

 ْ مهارب | لاف أف هحدم ةديصق هدشن 7 ةئيدملا ىلع لأو وهو ماشه نإ 0 ا ىلع بيصن لخد ||

 لاق تم قرزالا نياان حاصل ليهد بأ لوق ن م اذه نأ هنا اًدهام ماشه نإ

 دوبحاو فورعملا نع نار د داع م نا رن ىلقنم ن م كلا نا

 قرزالا نبا لثم لاجرب انونأت نأ لاق مث اهلع كربو اهح 0 ا يعل بيصأ بذطغف

 دمع نإ هللا دبع نبا نمحرلا ديع ىنثدحو ( ريبزلا لاق ) ليهد يبأ يدم نم دوجحأ عدمب م 5 ٍ

 اراب م امه نب مهار ,أ ناك لاق يح" 9 عع نب بوقعا نإ ليعمسأ يف حمل د2 لاق يرىهزلا ا

 ةديصق دشن سصعانشبل مهعم نذا سانا 0 أذاف رهشالا ةتييدملا ىلع 1 الب مهي ناكو

 ل ىذلا ىعاشلا ناكو امو» مه نذاف م 0 مهارب ال 0 ةديصقو كلملا دنع نب ماشول حيدم

 كلملا دنع نب ماشول ةديصق هدشنأ 1 هل د داثنالا 2 كدا اف يث و هيج 4 ءاعو بدصأ مهعم هل

 بدصأ ةلام ايلا دار 0 1 اثه ةديصقو ماشه نب 1 ال حيد « ةديمصق دشن و اهعطق م

 ىذلاهنم خو 0 هنأ ميك أم هاربا لاَقف تيبلا اذه ا ند انا أذه . ل أولاقف

 قرزالا نبا ْى لوش

 دواو قورعملا 0 نم نيب * الحص نار<أء ىلقنم نم 0 ل

 دوهحجمو ءاوال سانلا ىرتعا ال * اهلعفت ريخلا تامفد يف تلزام

 سانلا عف 5 لج رأا لوك 6 لاحرلا ردق ىلعالا حيدملا عئصتام هللاو انا لاقف بيصن ِ

 ةعاجش لثم مب ارأ اولاقواو ك2 42 قبلا 2 اوراص أماف اوعفترا بجحاملا لاقو هع 0 كدعذلا

 مر

 وبأ جرخ لاق بعصم يم ينثدحو ( ريبزاا لاق ) لح ريغ نم إ-و راحلا اذه ىلع دوسالا اذه

 0 قررا هلل لاف يوناو بعدقأ قف الوزعم هيقاف قرزالا نبا ديري ليهد

 ليقد 3 كلذ يف لاو راثرد تلا ىق 20 اما ىف كتفي

 اعزن امو هاشغت مراكملا هنع # تعزت امو اعوزنمو اريفأ يطعأ

 لاق نايز را نبا فاخ نب دمحم ( ينربيخاو ) تيءلا يدشن او كلذ لثم كاحضاا نب دمحم ينتدحو ||

 ب



 :رمزلا ب ا كسع 5 لاق ناحل أ ندع كاق جارد نيادمم نب اص ةبوت ماا

 نإ هل كاَس ىذلا ديلولا نب نحر ١! دنع نب تنثلا ناكم ميهارب ا هل لاه صاقو ينائدعللا

 ينيبالو باسح ىدنع كالام لاق كباس زه قرزالا نال لاق دسزب لزأ تح ارش قرزالا

 ل نذأف ى ماقولا ة ص يف ليهد بأ« ذاتساف ةكم ىلا اه وتم جر نك
 / قرزالا نبا يضمو !.حريغو نارفلا نم رثك رشا تاسر ا ءاعنص اولخسد اذا يت
 لاملا كالذ مهاطعأت _سانلا اعدو هفاور برسضف لز' 3 امون راعف نهعلا كاوءأ نم 004 1

 ليهد وبأ لاقف _--

 اعز امو ءاكنا مراكملا هنع * تءز امواعوّرتمو 1 يطعأ

 ليهد وأ كاقف اريخ هب علصإإ ف يصاقولا عم ل.هد أ ماقأو

 مرك نمو ميخ نم قرفتلا دنع * عمز نم لا ءادغ اثزو اداه

 ممسأ هلوسق يف ان لاقو يمد * ام رثك اف ىطعب انقاو انت لسظ

 0 ان 1 هنال ضفأعا ىلا هتك رح 50 93 كرد اذاف فوقوم فرح 5

 مويس 12 عمد ىلوت امل انمار موهذل#م ريغ ىحا مث

 انا. ةلل نت يدلك دريل « اردتم كامدالا 20
 « ةدساو كيديا ال كاينأ ن١
 مكن سم ع رجلا عابضك كوم يف يف #*« انمدقم دنع اري انو ا

 مقأ مل بابلا كاذب كَ تددو

 مدق نم تلوا يذلا الو ءدن

 يل دع اطل ا
  ليهد ولأ هنف لوقي ا نب ريجنو

 دلو نمو داوحلا سانلا هل لوش * دتحلا نكس يذلاناس رنب رح

 لا ةحامح ف عير ليك * هلسضف ركذي نيحتاحفن هل

 0 نال هنأ يعاشبلا كاوا ها 2 1 ءااب جره نيديلا نيذه يف

 ثعن رهزأا نإ ناك لاق قابيشلا ور ىنأ نع ةبوب : وبأ انلدح لاق نابز راأ نب فاخ نب دمحم

 يف ثبو ةنس ةيطعأ يطع 1 ارا ١+ مادي دقاولا اع ضدي لعن < لا دبع نإ هللا دنع

 نب هللا دبع كلذ غلب و اياطعلا مب 5 |[ ىف هيلااودقوو 30 هلع تضاف طار اس سرق

 كلامهل لاقف هيساحي نا دار ا هيلع مدق اماف صاقو ىنأ نب دعس نب ميهارباب هلزعوهدسحف ريبزاا

 هفثك وأ هشّتفي نأ هياع ريبزاا نب نديرق تال مدقو لمحت كنبو يندب الو تانج ىدع

 اهسدرأ هل ت تاططسبو هيلع تملسف نإ رق ه1 تأ مقل الا م هيلا تدحرذو حالسبا تسحاق

 ل يهنأ يق وح هيدي نيب دور ريل اا ةولالا لص | د. مهدتالوو مر

 سوماق ها هب رعش دوع ةولالا )١(



 ا
/ 0 0 3 2000 

 ااا

 هنأ رمزا ن 00 مف هب دوم هعم مهو هيلع م رب زلا نبأ يللا ءاع م * تيلاب 1 دحعسملا |[

 لعد وبأ لاقف هلزنم ىلا يغدو "ىثب هل حرص الو ضرع | اف هيلا هل ليبسال أ

 لردلا كناشاق اموب هئادعالا * هتكرده وا لزملا ناش كنبن

 لضفلاكل اهبلع الا محر الو * ةدافتس ةمعن نه تحبصا امو
 ١ هيف ا ليهد وأ لقد |

 ضر 1 2 يرطا# يري أو ينايشلاو رمت ينأن ع ةبون يأن عنابزرملانب كلذ ( ينزيخأ ) أ
 مقع ةلثع ءاسنلا نأ * 0 ندب 1 ءاسنلا مقع |

 مدعلاو رفؤولا ةنم نايس * دعاش الن 2 لا

 مقس همس سيلو انمض * هلا ءابحلا نم مالكلارزت

 8 حدع لبهد ا لاق لاق هر نأ ن ع ةبوب ا 0 لاق الخ نب ن2 قر (

 لماكلان: لماكلانءبالماكلا * لطابلا لوق ريغ ا يأ

 لصاولانباوماحرالا لصاولاو * ا 2 لا مالا راو

 لبانلا لبث حادق ريفا عن مج * اهلك حامسلاو ةسايرلا عنج

 وب يثدح لاق داع نب ناماس ينئدح 0 رم نب دمحم ينثدح لاق 0 ده ( ا ْ

 00 ناكف ديدش 00 كمل دنع نب نامل مدق لاق 0 نها م لحجر يش هب وشلا رفعح |

 وبأ نيأ ناملس لاقف ليهد يلاب يدون حمح ىن خاب املف املا سانا يلععأو ةبكلا ءانفي هريرس ||

 لئاقلا تناف لاق م لق نعاشلا لليهد 1 تنأ ناماس لاَقف هب ينآف هب ىلع نعاشلا ليهد

 لعتشت اهعدف راثلا يرطح * اهدارو انافد كك هنف

 0000 دو ناك اذا مهنأف نمأ ناكام اذاف
 لئاقلا تناو-لاق معن لاق

 انقر موقلا راح ناورم دنعو * مطب يحتسا هك ناو صن وعدي ئ

 اودحس ةروخ مهف راخ اذا لحتم # دسح موايق ى وم موق يف ناك دق

 اموقنا نينو ريمأا الانف هءارك الو هللاو ال اندتعام تلطت ' مث اذه لئاقلا تنأ لات معن لاق أ

 تنتقاعأو مهنعمتوفمف مهنم هللا 5لاكأ م لجو را يع اوياجأو مهفايساب كوشاكف ةاوتق
 ناماش ) ليقف ن علب ناذاحم ةعبطق هعطقاو كنع انوفع دق ناماس لاقف ينع ىندال مم يناساب ت

 لاق نب دم ( ينربخأ ) اه 31 انا تالرأ لاق ةعبطقلا || ذه هتءاعتأ تفك ْ

 نم ةأرما يزووب ناك لبهد ابأ نأ ةاورلا نم ةعاجج نع 00 لو يفر ىبادحا اندحا]|
 ليهد وبأ ناكوةنداحملاو رعشلاداشنال اهدنع لاجرلا عمتجم ةلز> ةا صا تناكو ةرهعاط لاقي هموق ا

 حج ينب ! فارشأ نم ليهدوأ ناكو هل ةيح عل يه تناكو | ملا عمشجل نم للك عم اهساحم قراشإال ||

 1 ةاورلانم مهريسع | 2 دعب اهحوزت هنأ حم ود تغزو 008 ناكو ةلاطا ل. < ناكوأ

 اممدبام ظفح يف لبهد ىنأ 0 ار نك لاق "ا ر> الو لالخ امهنب رحب 2 و املا لصي
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 قلع دو نلقو لد هد ين نم امها ابل نر 1 ع مأأ 0 نك ةوسأ ءاحف اط كلذ نمضف 0

 |ةماطلاعرلا ةيلاع واسع تفر هلت قشاع هنا ركذ ناق كاذ امو تلا ةأ عا
 ١ لوش كلذ دنعف هعمل اص ءاودس ن 4 اهغلب ب هريخخو هل ذعت لب هديلأ لأ تد“ ا و اهنب مم | ابا>> تاررضر

 2 هام يلربعي 1 تيعأو د جلستي ا نحلل اذه لواطت

 و وس ةرخ 1 كالا ماكس مانا 0

 01 بخالام ىلع وحارف 3 0 لي اق 7 ا 1

 او-رح ملو م م ً * مهي 00 تنك 10 اوناكو

 جاب 0 را او.شو ائيلع *#* اودقذأ حس 8 ان وعتم مه

 جنب رشا ند ماالوقاومحلب و نب مح هللا ىدهال 5 ولو

 جوع هدلا وهرهدلا مق كك لهو## اند قرفغيمههدلا ف يصك شوال

 همم أ فق تالف 4 ١"

 كل ءادعا تكف

 اماتك" ءاح و دايعل ا و

 جر ةاح ف انل نو

 0 : ىلا هعول نم دك هل

 جلخ يملا تنكر 1

 0 دل امر علاة يان ذو
 عادل ايت مادا

 0 وريثك نتسملوقلا يفو * عساولوقلاو ل وقلا ىلع اي اعار

 لاق فاوصلا ركب نب دلاخ ينادح لاق راكب نب ريبزلا ىنثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمرملا ينربخأ )

 تييلايف ها 0 ري مل هب دغم ةيراح لع ىناخدي نا هتاف دع أرعلا ينأ ناسا

 ٌْط 0 علطأ يتح تّقأ ولف ا ملع دحا لوخد نم ايا وباهيردا ال ىلع نيعرك نيخيش هللاو

 ِج م يف تحاجل انيقتلا املف

3# 

7 

0 

 جيفام ناطو لتقلا فاك ريسأ 0 يتناك ريصأا رهظ يف تططخ و

2# 

 * ااهنيرزاةيشغ بوح فاو

# 

 لدي كح 0 1 مارا بئاسلا اوبا اذاف تاخدف لخدا لاقف ىلا جرخ م لخدف كلذأ]

 لوقو ينغت تعفدنااهرحح يف دوعلا عضو اماف هسراع ةبطاق هي راخاانيلع ت>رخو

 جرخوةاحن اهنمانلا ناوكي * ةميتمابف تيما لا
 جمعا الامر زاماذا ت 5 ارررا هانهغادردخ يفاو

 اهسار لبقت يتح اهلا مق منا انيلعو كيلع ينثب اهبرا كلعل هل الاقف اعيمح هيلع ايثوف تكب مث لاق

 5 ءانعلا نم ةديصملا 0 ىفام ةيسل ج٠

 و٠
 ٠ مسدس وص

 0 سو قناعالا 500
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 جرفتام يتربع ي هءاوغ تبعأو * جاتيام لحالا اذبه :كواطت

 ,جفام ناولو لتقلا فاخي ريسأ * يناك ريماارمظ يف ططخا

 مو كلام رابخأ يف هيبأ نع داح هرك ذ كلال نحل هفو ورمع نع ىطسولاب لوا ليقن دبعم ءانغلا

 هلو هموقف دهرح نب دئاح نم هن املا ]ب هنع لكل اه( ناك كلام 1 ىكحو هسن

 ياشبلاو شيح نع يلعسولاب اب لين ينا ديشرلا نب ىسع ينال هيفو

 وو
 جوحأ لبحلا لصوب نال للو * 0 نوشاولا عطق دقل

 جشنأ مولا هب طاماذااروطو * يبا ةرمع نم سفنلا ىنءأا اروطف

 ليق فيفخ ديعمل هيف 0 ةثح رك ذو قحسا نع رضنلا ىرحم يف ةباسلاب و ليفت كلا ءانغلا

 لشد و | للا بعصم ىم# ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق يمرحلا را يلع سول

 هتاوك زو هيلع هللا تاولص ىلع نب نيسحلا لق يف

 (0000000 000 3 تفطلابو # امون ةيمأ نم يراكس ثنين
 اهءيعت مادو اهاكوب مات # ةباصع الامالسالا دفا امو

 اهءيقيال بناج اهنم جوعا اذا * ملاظ فك يفندلا ةانت تراصف

 بوقعي نبأ ىسوم يم ىنندح لاق يعمز رلا تاودعت نا نار ن دادقم ن ىح 000 ريب زأا لاق

 اف لوش قتلا هتديصق ليهد 0 يندشنأ لاق

 ددرسو مائس نم ليبس لكب * هياو لح اننا اراع هللا قب

 دقدقو عبر لك يورأف اهاقس * اهب تءيخيت جلا 0

 عد روم نبأ ي راظناف ةتدرزاو * اماش كربلا ينتفلك ىف تناق

 تسوص
 دغلا ةو#ض ىلا انيشف مدقت * ىل لوقتذا جعل ذا ىمدن اوف

 "0| ودك نم ل انا راح تس * اهنا نينلا ردقت 1 0 نك

 اال رعاك اعرك دئوس * اهنبو ىف ناك امم تحدصأف

 رلاكلا نع لهو ريكلا لذل ةيفو ورمع_نع يلطسولاب لمرفيةخ حرس نبال ءانغلا
 داداه عر ةيكرن « يناشتف احم ىتات نأ كلذ

 دحتمو مام نم ىش مه لا نا 8 مانا ادعلا  دالب

 ا هكدا ذا كربلا ىلإ © ىقان ةكح نايا تاجحنامو
 01 ايملأ طخ نم ةرود. * اهلج ر ذم حبصلا ليبق تناكو

 هللا عش لاقو كدعذف كعءم حبصتو اهعيشتف نيمهردب ةباد يركن نأ كيلا ورمي ت تاقف لاق

 يمع ىنادحو ريبز ءأ| لاف تس م لغشأ ناك كمعو ةريون "مدنا نأ ا 0 ع نبااب كب

 0000 11 ف لعد يأ هدمت مورا تئانلا أ لير دشنأ لاق لارديع نب عم

 هللة تطل نان قط 11711 21710575712717505152 13 277712227277-772271272752-7-22-75522717127ج277227712:7727772777:777732 777777
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 هلك ماب ايلتس نم لاسم لكي هلآ

 0 ةودعص ل أنعم ف مدقتا د يىل] وة ذا يعأ م هال أوف

 0 او 37 ل أوف لش ف معي .ثف نيم ردبب ا راه 1 الإ عش عاصأم ب 0 || وأ لاق ا

 نبا ( ىنثدحو ) ريبزلا لاقف عش دال 0 ناك هنظأ لاق وه امو لاق رذعهل ناك دق هنأ نا

 هلوق لدهد وأ يدا لاق ب وقعا نب دود يع ىنب دح لاق دادقم

© 

 تمس وم

 امام بلا نم مزلب مو احا * امك متل باقل 50 الا

 ع ةالصلاب يدانملا تاصأ #* امدعب كم ناعا نم اهب ت>ر

 ىلع ولا نا ره هذ لاق ءامبلا نع يلا يس نبا تاربالا هذه يف ينغا
 داح نع جرم لكر تاليعلا 0 ليق 1 3 يفاميلا وه ليقثلا فيفذ نأ ةنان نب وردع رك ذو ؤ

 عماج نبأ ى ةاغأ يفيدملا تأ 3 8 1 مكحل هرف ىماشولا لاقو ىماشهلا نع هب هن نع

 هسن# لو نط هيف ا ْ

 اهثداو ا ءاوزيلاب ني ان> رساك ليالاو ءاوزبلا ىلع ترا

 امر وا فد د : 0 بيلعل تندد قى سوشلا نقل م

 نت

 د

 ام الو انيع ءاملل ترز> ام * ىحضذلاب قنورزاطشاىللع ترممو

3 

3 

 املكتو 0 نأ اماع تفحو *اهفامز تيضا 22 تيرش اع !

 ايس اع كربلا ىدات حبصأو ةميمذ ريغ تشب دق اهل تاقف :

 | امأةجاجحلا يهو لمف مه اذا ناك كمع نا يأ نبااي لاقف حيررلا ىلع الا تنكام هل تلف لاذ
 ْ د يحأ لوق 00

 الوفح اعلق حيرلا ابل تلقا * ةنوحشم تاق تلقا اذا

 الودد 7-0 عش حبرلا نم # ةروعذم تلق 2 0

 النبع ا ا ريصيلا امف لاخ تصح ناو

 الوجز الحر مدقتو  مولل >8 اهعضص لالا“ ملا '

 اح كيرا قيوف ترسو *. هود ترشح لع ترق ١

 للذلا ئيرملا وتلا طحت # كار لس س0 ش
 تدشنأ لاق يوللا نسا نب رفعح تلحس لاقارارا ادا لذ ىءرذا يرحل ؛

 ليهد يبأ لوق قاوسلا ناير
 ل الو وان انه الك # ةرلس نوكت نأ ع ندا

 2 ا يدا بادب أ د معاد نا هرمدأ الو



 كنف
 كل دست ١ ال وو 2 اذه دمام هلااشا نجا نسحأ لاق

© 

 سس وص

 اومصوا وتيدحلا يفان لعاودازف د مدمدل# اند اانا انمأ

 3 1 اددكا ىلا اوحاوانلع * اورتك مللقن ملام انل اولاقو

 6 ىك ةليل عدلا 0 انات اهدواعو مكفا أرفا ىذقلا يف ملح لفل

 مدقتم يوطاو يتايح ىلع * 0 لا ظاس كاو

 فيقخ ينئاطلا روزرز نبال هيفو قحسا نع يلعد ٍ رح قا ةيانسلا لهو حرس نبال ءانغلا

 2 رصنلاب رخاآلاو متل يس ا اهدا لبر اهنح هيفوا ورع نع ىلعسولاب ل |.

 ىرهزلا رهتعملا نب مساقلا يف ::دىح لاق ىمع ين نةدح لاق ريبزلا ى ن:دح لاق ءالعلا ىنأ نبا يم را

 00022 لغم وبا ندا اما يك ا ورحم بئانسلا ينال تلق لاق

 تسل وص .
 روصلا ذا ينإ ةليل ىوس * اهسو قبب س كيل كرا

 ريسك مامذلا نإ هيد هل هريعإ لضأم 2 أها ينوه

 نيعن اضن نأ ن نم ب> اص ىلع تل د لغتا كورتملا يح اصلاالو

 هذه ىفو ىلع فو كبحأ نآلا اناف ل 0 كا ال هاو تنك تنا ابو ىل لاق لاق

 هيفو هينافأ عماج نم م يلع س ولاب كر واذكر ور 4 نع يلع. ولا لمر ف يف حرس ن الءاتع تا ايبالا

 وهو ريا يف كذب تيبتوصلا ال1 اهريغو ءاك ذو يماشطا ةياور نم را فخ يقزام

 0001 للا كلو اذآ « ااف ةادعلا ىلا ن نع هللا افع

 00 0 اولا دعو نم نت دج لاق رييزلا ىثدح لاق ىرملا 0قارح ا
 ى يي

 قحلف ناوفصنبا هللا دع هدعوتف ريد , زلا نب هللا ديع ىلع 00 اع ا.هد 3 م ةاحر

١ 
 فرشاف 0 ةعل 38 نامع ىومقراطإ كلملا كيع 0 5 جاحألا هداهم اف ناورم نك 0 كيعل :

 يلإ قد“ نبأ نإ هل لاقف 5 0 هللأ 0 أد دق ندا ةاكر 0 0 ةاحيروبأ ظ

 ةناحمر 1 0 0 نب هللا كيع كيعو قلع وب ألاقو لاق ة 5 0 م ىرام كا 0

 هد نب 5 0 ىلع عشا و

 000 راك دعو نان © انلعا .هلتقتلا دعوت الو
 ليعرو ر# ىنب نمكطهرل د ىعادبذا ة كا نطس ن و

 لياق مهعدوب نمو 1 # دل نح 0 1 ولأ

 ل 00 0 كلي
 واو قرزالا نبا تام لاق ىنايشلا ورم يبا نع ةيون وا ل لاق ا 5 ده ( 0 (

 ت11 بج جو جمب جور بح رج علا يمص مصمم



 ها نما تا ا #1 مروا لام امل حبب نبا“

 . ماو للا

 ليهد وبا لوش هيقو هدنع ندب نا ىدوا اضيا ل.هد وبا رضتدا املف بيلعب نفدف ىح ليهد

 ينابيشلا ورمسينا نعهينوب
 مركتلاو ىدنلا لها نم ناك يتف * بياعنطب نمدحلالااذهلاغ دقل
 *  محيتملا قراطل فلا منو * يتفلا وهأموي بان اهف ناك قف

 0 0 نع جاجحلا رد اذا * يمىلع كازاال لاا 2
 سر لسا وقل كام < افرق 25 1

 نع يبا نب مها ربا ىئثدح لاق ىمع يف ”دح لاق ري زلاى ا ءاللعلا يبا نا يم ركلا ( ينريخا )

 لاقف قيرالا نم عجر 1 هديري جرف رصعي ثاريم لبهد ينال عقو لاق هللا
 رصو نامزلا نم ضشو * رحغ دع لهد ما ىملسا

 رم وح توجوت دقام دعب * مكلا يطملايرك ىزكذاو

 يرهظ ىلذ هب نمو ند لاح 2 ١ كتبنا لا ىلا

 يربق كربق دنع ودي عطاو * ىلبق مدقملا تناينوكت نا

 براعإ اهربق بنا ىلا هربق ىلع تفقوف مهاربا لاق

 7 يحن لع ةءاور نمةراتخلا نامل نم سس حمص اي

 لمفت الو لوقت ؟ يلا * .لك الانداغلا اال

 ا 0 عك ا 0 مدل اع 0 00

 9 ةيسلو كالا كا نيسح 0 8

 وهو ةاه ايل ىلب وم ل حيحصلاو حارخلا ندوادنب دم 20 |مفةيباص ىلها كاحضلا 3 نيسكلا

 بهذملا واح 0 ُُق فرصتلا ندسح عوبطم فيرا ا ا ا هع م سلاح نم

 ردا رعش هل عاشاذاو ام ع ريغيف ر ا 2 ةساعم 1 ا ساو وبا ناكو فاص قأ ؤورو لوبق هرعشل

 ساو وبأ اهراعت سأف ا بلا ملا ق .بوأيف 9 عدبا ا ةص 2 ا هلو: ساون يف أ ىلا سائلا سن هك اذهيف

 ُ مس يحاهو رفش الاو عيلخلا بقلب ناكو كا 2 0 0 ىنعملا اذه ْ اهرايخاو

 ) ينادحو) رصتملا و ناجم ملا ةفاللخ 2 تامو ةيسلا ال راق يح الإ وط ارم نمو فلكذلا

 ةلهامل كوم ربسأي نب كاحّصلا كا نلاسح ناك لاق محملا ىد 0ك ىلع ىف ,دح لاق ةمادق نب ا

 ندممو وهو 0 ًالابتقلب ناكو هدد>ع> |: .رو الرا 01 قوق ١ عر ناكف نا أر> نم ل

 نيسح بدسأ ن نع هلأ ا هنأ يهاب || ىلعملا 0 مهارب 0 نع ىلوصلا ) ْى ,ددو ( ةلاغ ا يلهابلا مزاح
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 ىلودلا لاق قهانلا ةعسبر نبناماس ىلاوم نه رساب نب كاحضلا ن نيس> وه لاقف كاحضلا نإ

 مدق رساي نب نالف ننالف ن كادحضلا نبنيسحلا 7 ىل لاف هنع يلهام انلا دج نب تيطلا ت كلأنو

 سانا ن لع (ىرخأ) لسم نيديعس انبحاص اهنا رأ نيسحلا دلو اهفو نع ع دادن ءالولا
 نإ ني 01 لاق ىلبلا دم نبةرغللا 0 ىلوصاا يحي نيدممو يتاكلا ةحاط يبأنبا
 ْ ار 1١ د الق ىلا دعت تحجح ]1 ناو انأ تدعت أ لاق كاحبضلا

 ءاشلاو لبالا ردك> ويمص نمو #* ءاللاب درولا تاخش نم تلدب

 ل وفا ىلا ايم تيم | اهل

 0000000001 حوبصلا ادع © ترضتحاو تلا ثدسأاذاوح
 اعبر نفح يف ةقارقر لثم نع * اهفصاو تعن يف اهاو> تضف

 لاقف هللاو ىنتعرفأ ا نسحاي كليو تاقف 0 هللاو هلا لاقو ينعزفأ هةقعص 0 لاق

 ا ماع ص وغأ 1 اهلا ىهنتي 3 ديال ير و لى حا يناعملا نم ينعم اذ اذه ىنتعرو ىتعزفأ هللأو ىلإ

 نم تعمس لاق © كلا ناك كال ىلإ 2و نإ ادمونه هنس تاتخاو هيلا تفس ابلوثاو

 هنو رمم نب مساقلا ندع انيدح لاذ فافلا ىلع نب نسحلا ريدا ا نرخ ( 0 اعد معيد

 امل لوقي كاحضلا نب نيسحلا تءمس لاق رفعح 1 مشاه ىف ىلوه هللا دبع نب دمحم ينثدح لاق

 سانلا اميوري نمل ملعتسس لاقف بتاع نأ اهتيشنأ # ءالل درولا تا ند تدي 2 يديصق تلف

 ةمادق نإ رفعح (فيخأو) هراعشأ 0 يف سانلا رئافد يف امار لاق 5 0 ناكف كل 1 !

 )يي 3 هنم 0 0 كاكيتلا نب 0 ع طاص ناد نع صهاط أ ن 1 0

 نبنوع هيشدحو ىلوصلا لاق ران , ةماك نع يس مراغلا دم نر هللا قع ىتدح لاق 0

 ىلا راصو ناسار> نم نول مدق الل لاق عيبرلا نب : .لضفلا نا اعلا ن 0 دع نع دمخ

 نيسحلا مهف ةعاج هل كد وص اساو هوسااجل بد الا لها نم موق هل امك ص دادش

 وش سلا 11 2 سا ىلإ غلب ىح معئابنأ ًارقف 0 ان و ناو كاملا
 دمم يف لوش يذلا

 فاتلا كريغل ناكو ادد ا انك اكل كيفي نراه

 فيلخلا كدع ز وعن فوسلو# اوفلس فئالخ تفلح دقلف

 هضيرعتو دل هلاغ نم ناكام ىلع نيدسللا بقاغي لو قيرطلا يفالا ًادبأ يناربال هللاو هيفىل ةجاحال
 الاق اذهب يكوكلاو ىمع « 1 نعال مانا لوط اح ماقأف ةرضلا ىلإ نيسح ردو لا

 نب هللا دبع نب مهاربا ن يزور ا ثرحلا ن , هللا دنع انسدح لاق دعس كا ؛ هللا دنع انثدح

 00000000172 نب دم تدق ىفاط نأ نبا لاق ءاوس هلثم ركذف كعاش نب يدندلا ىخأ
 نيسحلل ناب يعمو نومأملا ىلع ًاءوب د كك لاق ديشرلا ن ؛ اص ن ء يأ ينرخأ لق 0 ل

 ا ادع لاقذ نيب ىف * عمسأ 3 2 نينمؤملا ريمااي تاقو 0 نبا

 1 00 اح دإ ١ دكان ادع
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 انيد تدمج و ةحامس تثحصح # 0 نم رلا ةفياخ تنأف

 نسحأ دق لاق كاحضلا نب نيسسح نيثنءوملا ريمأي كديعل تاقف اصاب ناتبلا نادش لآ
 هلوق هب يشن و وهامو لاَقف اذه ند دودأ نيئماوملا ريمأ|ي هلو تاق

 . مسا وف ْ
 درف يوهب هتدرفا دقو ىلع * هنافص درف نسحلا درف ليا

 7 علا معا هللاو هحلق * هدابع ريخ هللا درع هللا عار

 جرفلا وبا ( لاق ) لاقو دم يا يف لاقام دمب ريخي هل يسفن بيطتام لاق مث ةعاس قرطأف لاق

 اهاور يذلا نا ىلعو ىللاعت 1 اش نا هباوبا يف ث كتنسو تاوءااننال يور امبالا هذهو

 تيا نس ةويع وع

 هناهراخأ 2 اضا ىرر دقو هاج علا 0 نايسدح رعش ن' ةراجّدنم ا 8 5 هتياور 2 طاغ

 ةهرلا هاك ا ند عفو طاغلا لعلو 5 دص هل ناكو قود ل نا | اول تلو ملا نبا ل اهعئد:

 مهأرب ال 2 ءلادلا بأو ءلا نب ل ةلاففاا نب ناسح هن ةبوسنملا ةرركدلا تاسالا 2 ءاي لا

 و7

 5 000 ا 4

 0 7 ا
 قى ندمت (ينريخا) رم لا لمهر ّى ؟اظلا ىد وم 3 هللا دينعل اهفو رصننلاب ليش فيفخ ىلا

 لاقفد. شرلا اص 5 أوناك مهنا ةنان نبور# نع هيب ع ع ياوملا دياز نبدا ل لاق ىلوصلا

 راقدلاب ل ىلا تقلا كضغا |ام كالو هللا و 00 يناماغو ىرا ود ىلع حرطت 0

 ريختيل ارتد 6 1 و ءانقلا رافد هيلا ءيحف 1 ىلا ثعبق مولع هيقلا قل ا 5 ريحا

 عجمعتما

 فةيعد هيغء 7 4
 نور خف رو 1 نام ل ويس اع م

 وهو نوماملا وحمو نيمالا 5 كاحضلا نإ 0 مش هن 0 هيف مم

 ادنملا ماسلا تفخ ناو نزح * ادع مامألا كياو ارد (لطا

 ادد 0 كلملا :لمش لازالوا« دن ده ءانشلإلا) تل

 ادريشم أديرط اندلا ىف لار الو < هس د نومألا حرف الو

 اا العات نكي ءهارام اذه | رق اذاف ةعاس لك يف ىلإ 0 نومألا كل ماعت 6 اص ىل لاو

 يافرقدلا مالعاب نرسل ل لاقف تقلل اص ىفارأو ةر نوما دوصو 0 لءدحف نكس

 نوكي نأي 1-0 5 لاق ا ناو ينوقدصت 4 5 ا 1ك تاق نا لاَقف كلا ىلع فقوو هيف رظذف 4,

 5 0 3 رنا ركف رع اذه ىلع فقوق د ري كلر .اقدب ُش تداأ كل لاق ل

 رباح نب دعسل ءانغلاو كاحضلا نب نيس ر ءشلا نين :مْؤملا ريم اا تاقف ورمءاب هنغ لاقف نكس اناق

 سنس ” فن هاتي ص تي م

 ق>لاقو رد ل نيثالش يل صأق تارص ثالأ#' هدد رف ا لاقف هتنغف هنغ كوك لاقف ]أ

 هقيدصو هعدب ناكو كاحضلا نب نيسحهيف لوش يذلا رباحنب ديعسو لاقيدنع كررضإ هنأ ٍط

 زك نو دامح ةاريشكا نا نيمآلا د ىف كاحضلا نب نيسحلو * دعس .ةنبأو ديعسأب #

 طلوخ هنا هيلع هعزجبن م غلبو هاإ ةميدقتو هيلا هليمو هيلع هلاضفأ ةزكل هل 0 واو هب قدح
 أ

 نوعدب راصمالا ىف هتاعد قرف ىلع فقو دق هناورتتس.هنا لوّسو هعفدبو هغلب هلق رك ناكف

 هلوق هايإ هيام دينمو هيلع ةقفشوهب انض هتعدب ءافولاو هيما ةءحا ص ىلا
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 00 ف هاش ىو ىلا + اناقن 'نح فك نأ انولاس
 000101 ةيير الظن ر ةهدلا ثدح اناسأ موق نحت
 نيم ال| ين دو تف يعط ع اناا[ نيماآلا 7 نم. ىف

 هلوق دج نمو ليق” فيفح بيرعل اهفو .ىطسولاب ليقث يناث رباح نب ديعل تايسالا هذه يف

 هايإ هام يف

 ماسلا يديالاو هللا ذاعم © ىسفن كنع دمعاي ىزعأ
 اجا دوت يلكنع عفودو * اونومي مل موق تام السهف

 ماقس نمكبرقب ىنشتساوا * امغكنم فداصتوملاناك

 قفوتلا دمم نب ىلع انثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( نعل (

 دحاوو م ؟تارعش فرط ا رصبلا نم تمدق دقو نوما الل يل لاق دابع نب دم يل لاق لاق

 1 ا 509 فار اغأو م فارعش رعشأ كاحضلا نب نيسحلا كاذ لاق هفعأام تلق كرصم

 , لوقي يذلا
 ديلا معا لاو لق 2 ءداع رح للا دعشا ىأر ظ

 هه هيلا 0 اذههتنب ن 0 غلبأ 5 اننامز ءازرعش ن 7 ا ُِق لاقام نر يل لاق 3 * لاق

 ننمؤملا 7 ليلع هنا نعام 3 هنم طرف الل نوماملا رداوب فاخي ناكو البلع نيسح ناكو

 "لا فلآ نينالا هيطعي ىت> ةرصبلاب مكجارخ لماع ىلا اباتكذخن لاق رفسلاو ةكرطلا نم هعنمت هتاع
 ةحلط يلا نب سايعلا نب ىلع ( اثثدح- ) لاملا ضيقف هيلا هتذفت او كادي تاتكلا تدحأف رد

 0 ااا 012 لوفي يدزالا دير نب دم سانعلا انآ تمس لاق نئاكلا

 لوقي ثيح
 ينز> ةعول تحبه # نسح ةجحاسد يا

 نر ةردقا نموه ع ازلا زمقلا قاف ذا

 ند موي يف تزرب * راع س.ش يأ
 اح اه اذا دا ىداالا ١ نارق

 0 افا لماحلا ود + أعيم نب 0

 ينط نيالا هو #3 مصلا نكد َّ قو م

 ىَ ه فرع ع 1 و 03 لا لع كا اغا

00 
 نس ضيفلا ا ال لاق ئورخا ضيفلا بن ١ 0 ل لاق سا ءأأ ل ) را (

 ةرصلابهتماقاب هنرح اق كا كا دعضاا نإ: ناسدح ْن ءولاس ةفالخلا مهتعملا ىلو ا 0 يدح كَ ةداوس 1

 هلنذأف داشنالا يف نذأتسا ملسو لخد املف مدقف هيلع مودقلاب هتبتاكمب ىماق هنع ن وعامل ف ارحل

 ذأ ءا لك هللا ع د

 1 3332-762527552352212532522107-102701:5527::135:1500301070375005537:5:15ج 232222 حجر و ع سو ص د طسمسو7 ف < قمل د



 ل دل كاف ااه

 ًاسفن' بيرتسيل بيقرلا نا
 ةلةعترظن دّقأ تك نيلو

 فرتم فئاخل ءادفلا ىسفت

 ريحتم محفل باوجح ال ذا ني ا و د

 هلوق ىلا ا يح

 ةفالخح رشم دوفولا ريخ

 ةميلس مارخلا روشلا يف هتفاو

 ةعاط رئاضلا اهتقفص هتطعا

 ةمالس مانعا. ىلا" مانالا نكس

 #١ مود عفادو هتيعر 0

 لة نخاالعسا و
 *ىدطأنعهوجحولا| وفرص ىلؤالل لق

 *« منيَض رداوب ةرذحا يفا

 * هانح زفت_سال بهاتم

 د اورنوت نيم زعتم نم قع 5

 د هف و رعجع لدحت» نيد نه

 27+ 2 روشه لك نامحي

 د الزانمزوصحلاما اذاّقح

 * رواسفر مهاهقراطب تره
 هك وامراصحلل اا مْ

 #١ ةيشنع بيلصلات ملس 1 وتب مه

 ان ينكنأ ءانملا اه اذا

 * اضيلا ةسفلا تيض

 نعال

 اين

 قالب هقارف لسق تنئمو

 قالقالا ىهاظو كيلا ًادعص
 قامالا دئخس كدع يربع
 قائعب ةراشأ عادولا لمح

 قحسا انا احم تصخ

 قاقش ”لكاو ةك لك 0

 قاثبلإ دكو انيك الإ لق
 قالخ الا ب ذهمريمضلا فع

 قالمالا نم اهقلمت راحاو

 0 هر مأ 0 هيد نعيد نك م ارهوج هك 0 هنم ان دق يم . ندا مح هع : لاقف فاما

 رو ءأ ردا هتلاقام رئاس ىلع ملا لها همدق 0 ع هه ول كي 0 ع هلق 0 هبار

 قارملا فسعت نيفسعتم

 قانعالا لئاوممطخ برد

 قارالا تدر ل

 قالفا محام ريغ ماشلاب

 قانوريساوا عداخ الا قاع

 قاقدو ةر>ا نيبلات<

 قادشالا َتزهارب وه تول

 قارتو بئارتنيي توملاو
 قادمون ؟ ١ تعدل

 قاتحت ابتدا طانو الذ
 قام رالاةشاشح ربغ قد

 هب يح دمأم رثك | انهت نأ ىدحاب 5 تنأ هل لاقو مهرد فأاب تيب لكل مصتعلا هل صمأخ لاق

 نينامع: ىئدع لاق لع ( ينثدح) هعم لاملا لمحو ه كا هيدب نيب ضرالا ل 0 اتلود.يف 5

 ّ ايا اح اهيفرظتسو امهسحتسو نتا نيذع دشتي ىثايرلا تسعس لق 0 0

 عرذعلا ةفاللس وفصو

 بهذلاةضأرق قو ع

 © سود



 1 ظ 0 نيسح قرط مما ا مهراكأو اعيط سانلا قرا لاق لضفلا ا امطوقي نم هلل تل

 01 اأ تدشنأ لاق كاحضلا نب نيسح نع ىنأ ينادح لاق ةزاحا ىلع نب يحي ( نر ) كاحضلا

 ينديصق ساو

 للا رولا فاش هيركتلا: قاتخم ناسالالاي رطاشو
 هلوق ىلإ تغلب قَح

 كا أ شعبا يف عرك * ارق هساك بضن ايلا
 ةسفنأ 1 دعا ساوت 3 يندشنأف لاو

 !وك لبللا نم جاد ف 1 د ا ول را مو بع اذا

 ين اأو ديح ىنعم رسما يف كل يورب 1 ناسا ىل لاف ةلاضم مذ م ىلع ابأاي هل ت تلاَقق لاق

 نب نيسح نع نودمح نب 0 نك رددلا نا ده نب لع نع هك نب رفعج هن( 0 (

 ب مهاربا تدشن | لاق ةيورهم نبا انثد لاق ىلع نب نسما ( ينريخا ) هلثم رك ذف :كاحضلا

 كاشفا 0 ناسح لوو ريدملا

 دك 01

 الا كلا ةلاسباو < انيتيوس هتموت اذا قج
 تا لا نب هسا

 كفا نايم ةنيض نيد ا يف © ه6 درو نع تفكك

 | * لوس نيح ينملا دهم فاربم ناو اا نأ زب ناك نيسحا نا: ريدا نب مهارب | لاق

 ل هيلع زرب دق هنال هب ىَذلأ وهف هلم 00 ناك ناف * و لبالا نم جاد يف لبق

 امل لاق قراخم ن نب دمت ينادح لاق يناسار اى نب د ( يح ) ةنعارم مق دقق هلم هقرس

 اهلوأ يت جاه دصصق هدشناف 0 نب نيسحلا هيلع لذدو ةفالخلاب ق ”أولا عيوب
 ٠.4 وص

 ةريخا تام نم عانرب داوحوب * .هريصت توم مالسالا عرب 1

 هرخاوأو ها كلا 0 لضفم ةلود تاف امتع كءلاسس

 دورا هيلع تدش ذمربلا ىلع * هصخش 2 هيفطع هللا يف

 هردارب أمهم تاملل» ةلدي " ىرب + اع 1 َقَح لاملا لدي بح

 دافع ةدوت#  هدراوم * امدقم الا نحيا مدق امو

 تدب لكل يلع 01 م ةب ةن صواخ حدمتو ةيوط نسح نع قطنيل نيس ناك نأ: ق'اولا لاقف

 يف سررعل 57 ناحلأ ةدع اهف تعئصف صأ م تاسالا هتسحتاف مهرد ل كلا هده ند م هلاق

 نب . دمحم ينثدح لود نوع ينثدح لاق ىع نان (ا تحاور لرألا ليفقلا ةقير ط
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 ءاح تح ديشرلا يفةيهاتملا ىلأ مالك نيسح لقن ىل لاقف رءشلا اذه يلضوملا قحسا تدشناف لاق
 لوس ثيحاهعب هظافلاب

 هرداوب فاخنال مازتعا مامإ * هرئاط دعسلابنو رهن م كليرج

 هرداضمو هدوم هدراوبه : هةتهوو د يأردل مامأ

 ىلعونيثدحلا ىلع بصعتيو لئاوالل يوري ناكاماو نيثدحلا رعش قحسا ةياور نم تبحمف لاق
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 هرداوب ا مازتعا ماما هرثاط دعسلابن و ره نم كال يرد

 ىتتلا ىلع اسفن لورا كلملا وه

 هدحو هللاف برا فويسدمغَتل
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 هت داضع 2 هدراوم.د# ةخحرو دم يارد هلل ان

 هك اعءوس لكحا نم ةئلدم <

 هرمدان و ا 0 ىلو *

 رسال مسلخ نلا ضد يف امنيعبةديصقلاهذه تدحو دقوىلوصلا هرك ذ ام ىلع ةيهاتعلا ينال رعشبلا
 يماشطا نعرصنلاب ليقن يناثو ورمع نعرصنبلاب ليقث فيفح نانحل هيف هلو مهأربال ءانغلاو ١

 01 حسو
 هرخاواو ةدومحم 2 اوا * لضفمةلودتافامت كيلسيس

 هرز امهدلع تدشذمربلا ىلع * هصخشفألاو هيفطع هللا ىنث

 وهو: لمر فتح ةيحلاصلا رولا هدو واط لوأل بقنا بيرعل ءانغلاو كاحضلا نب نيسحل رعشلا

 لاق ىحي نب دم ينئدح لاق ىخ نب د( يرحل ) رووا بيرع نو نينحللا 3

 نحارب ئثدخ 0 0 ينأ 0 0 بتاك اص نب ىلع ينثدح لاق حابصلا نب ىلع ىنثدح

 نم (1)وزلا يف وهو ًانسح ًاديصداصف ديصتي وهولوطاقلاب قثاولا عم انك لاق لهس نب نسحلا
 نم لاقو برطو نينفغملاو ءاسلملا 0 ىدتت ة عجر مث كلذ ريغو ءاملا ريطو جاردلاو زوالا

 هدغل اف كاحخلا نب نسما ماقفاندشني

 اكرصق تك" انه هأ هانقسإ صو * كف را

 هلوق ىلا ىهنا يتح

 كفك نردك لاحا .رذللو © هاج ق جارد ن0 ْ

 كرجز نهي رخا اذا الات © اضاوق نيه و اداة.
 اكوط سلاح كيلاحيفتمرامو # ابوصمو دم اما تحأ

 سوماق ها ون دحاولا جوز لكو نانررقلا وتلاك وزااو 01 |
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 اكيقسل ييط فك نمةلومشمو * عمسم و ىأت نيب هيف فرصت

 امنع ةفاسم تطشنا وحمص * مخ تناو تانابل تدضق

 اكرك دوهحلان شيعباطامو * عدومالا شيعلا بيطلان امو

 . هلوق ىلا ىمن اءاف 'ىش ةعدلا ةذلو ةحارلا لدعيام قئاولا 0

 اككلظو كارذ يف لكف 7 # ةمصع قاخحا للا نيمأ تقاخ

 اكل رإ ديالا تو * ًاقاو يملاب كام نك تقنو

 اكاق ةريرس ىوقتلاب ا و * اه ركش ةفالخلا كي يدق كليغاف

 اكرمع فاعضافامضااهبك يلع # ةئم ريغ انر انعأ . ند كدارو

 اكملسل ًاملس كاداع نا.ةادع :* 'ةلاح لكيف رادقالاتلاز الو
 ا تيعرع فازه :ك الف # ةمعن لك فكاودج ن هتنك اذا

 نه كبيلق برأ ام نيسحاب كرد هلل لاقو هدب ىف تناك ةرصخع ضرالا برضف ,قئاولا برطف |

 الا فرصتت نل هل لاقف ركشلاب دحالاو رعشلاب محفملا قطني كدوج نينمؤملا ريما لاق كنان

 وبا اتثدح لاف ةحاط ىلا نب , سابعلا نب ىلع ( انثدح ) مهرد فلا نيسم هل 8 8 روس

 خطل ء ءامسلا يفو موب تاذ قلاولا ىلع تاخد لاق كاحضلا نب نيسحلا انثد> لاق ىثايرلا ساعلا

 نب دعا ىلبق هيلا راشأو هب مك ام نيئمؤملا ريمااي تاقف مويلا ادِه قيكدع ىأرلااما يل لاف مغ

 لاق تاقف لاق م لاَقف ضراعإ الار ءش ىف هلعحو درال باوصإ را راش 8ث هناف تسول

 لطم ا ةيحأو * بوح هفاؤت امغ ير

 00000 د1 اب روت م لطروعد نا يارا نيف
 لاق شابعلا نب لع ( قرح ) انحطصاو ءاسللاو نيئغملاو بارسشلابو : ماعطلاب اهدو ايضا لاققف
 كاحضلا ن ,.نييدح ناك لاق بتاكلا هللأ دع نب ساعلا ينأدح لاق ناولع 5 نيد يف "لح

 ىلا 0 حبصأ الك فلكم تسب ناب حاف 00 هلل حم نا ىلا اىررش دقو قئاولا تعفإل
 ةعاسلا] وقا 0 يش ضي مل لاقف اه ءط و ةي املا ا او له نيس لاقف نوميشم مهو ءامدنلا

 لاق 5 ةينه ركفو

 ا 2 ريو تاطو < يناللاةهاكف حوض تح
 راكأ صغنم موب لب نم »* ا نه وللا 0

 هأرن نوجا رزّوه ع قاطتنم كة كك ةئسأب

 هاد برخم فيطا ىتس # هدب نمو هف 0 تقني

 18 نيسحاي ل 0 لاو م1 كلذ هةموو 1 هند هسلح درب قب ”اولا 0 لاق

 ا لاق يلهملا ة هريخم نا 0 0 لوح لاو ٍىلوصلا ىح نب دم ) قرشا ( او اك كل

 000 11113 يلح وأ ىلج اهرضحاا' قئاواا راد ىةبون: ىل تناك لاق كاحضلا نب نيسح



 ىلاداعو اهنب ونةليل ن 5 ملوىرخا هل ةيراحب ملاف ةعاناهيلطي هو ماقفهلةيظح هينح ىلإ و امئان ناك لاق ٠

 0 2 ز 0 وهو هشاف امرحح كف تاق 6 " مان يت --_- 4 رو هتظح تدضغف هشأرف

 ذا انااا | 0 93 5 2 لاس نادم لي يرش ا وا سس اا ا ل 1200001000700

 7070 نا ا ل ا نقد نو واف 1 8 ذأ 10 ب 50

 كي اعدف اهم رحح ىلا تضم و ىضغتماق اهم احا ش نأ مكحنو يزي نع تا لاق اهدحم

 ٍ ىيرطيفتلقف

 ىضرلاو انيدل ىتعلا اهلف .#* ةساخ ير |ترزنا تنضغ

 ئشم اع يفساو | فغاف دنس تول تن ١
 اضقلا مكحىلايروحيبسناو * هلاق نم ىلع لذ ءلا كرو

 ىخضغلا نا رينك ت7 ىلق ىلعو #2 قادقر نمد ينام دقاق

 ةدعنأ أ رعش لوقأ ىفأك ةيينه تر ف ائيش اذه يف لق يل لاقو ةصقلا ينربخ هتئجع املف لاق[

 راثد 0 ِىل العار اهاغفح يتح هيلع امدعأت نيسحاي | 6 ٍيئامحو تنسخ لاقف تاسال

 | لاق ةحاط يأ نب سابعلا ن 0 ) نر ىلا: نا تخرجي. ةيراخعا 50 2 ماقو

 ةيراج يظح قثاولا ناك كاحضلا نب نيسح ىل لاق لاق قاع نب ىدهم ىثدح اق ناو 5

 ضو نيسحاي ىل لاَ هَ يناعدف هلاح ىلا داعو اهاللس 3 يا بريل كرو املع عزدف تاق

 تلقف اك اده ىف قف اهئاقلب عتمال اليلق لاط ناك يمون تيلف مونلا ىف ةنالف

 ادقر :انغ ليلا يقرو## تانغ اع رهدلا ند تل
 ًادبأ انكوزاك يذلاكح # هتدم ىف م ونلا ماقاو

 |ادهضشلا هللا ”تيفق هل تفلت روز ىلإ 2#

 اك يلع تمطش ذا #* هب 0 كا 0

 ايؤرلا ثنازءاعاو ليل تننال دو مف ليللا بيقر تفصو كنكلو تندحلا قااولا - 1

 نيسح ينثدح لاق محملا يحي نبىلع ينثدح لاق ةظحدح ( قيل ) دقرف همانم ىلا داع مث

 عل 0 كاحضلا نب نيسح نع يجب نب ىلع نع ةمادق نب نفح هب ري و ا 2

 5- يبرغلا فاخلا نه رفعج م 00 6 تاذ ساو 0

 احاوو“ حابضلا ادعت الو ابه تي احايص حر تاس ل اا
 احالأف هقيزط بس قفألا يف < ريجتم هلاك كيحسلا |سع

 اجا حاجتلا كرد ىلا تب لت ب ةيزو رمق هداك ناو

 كلذ يف ينيقل مايأ دعب ناك املف لاق ةيورق ةوهب نارصأتام هظفحأ يذلاو ةظحج لاق اذكع
 لوس يتدشناف عض ولا

 اهايص حابصلا كيد هلماو. د كا رافق و كا د
 يح انأو ًادبأ ًائيش را ىف تاقال هللاوذ كنع اذه عد لاقف اهلعفأ ةينازلا نبااي نسح هل تلقف

 ىلهايلا ةمامأ وب |ينثدح لاق ديعس نب دمع ينأ د> لاق ىلوصلا يم نب دم ( نوح )ىلا ١



001/0 
 0 تت

 كادحمضلا نإ نيسكلا ناي | ىلا دووح ٠ نب ةريغملا ينادحو يد نإ دمي لاق كاحيذلا ٠ نإ نيسكلا نع

 محار ا هل اعدف ىعذملاو ندا دعا ْق ةاحاللم | 3 تردفؤ يدهملا نب محارب ا كيع ع ب َِس

 ةلاراو هللا ردك مهأرب | هيلأ ب و نايضع وهو فرصناف ب | ردقلا هم د دقو فرسو عطنب

 هبلا نعكف هئح ذأ

 فيلا ند 0 ىلا د بوسام ريسغ يعد

 فضلا فضلا ل ءفب * ريشام لثم يتاقس

 تفيسلاو عطتلاب اعد * ساكلا تراد املف
 فيصاا يف نينتلا عم ”# :رعا برشي نم اذك

 يمع ( ينثدح ) ةثمدانم ىلإ داعث هد وو ه راع ا مهاد ١ 3 < هدم هتمدانم ىلا دل مو لاق

 نابر ' ساون وأو نأ ت ا كادعضلا ٠ نا ناسدح يمدح لاق نوره نإ كومه ىنبدح لاق

 نع ىلق رح م نيسحاصتم ءايدالا ا ضخ انكو هرمدبلاب |ان انيداتتو 3 داون داكم قف ااعن

 ةرمدنلاز عاتدح رثندهل هتصاخو ناطاس ار ذك ىنغلبو ه هرد ءاقلا ل ام يبلصتاو هدم ماقأو ةرصبلا

 ديشرلا مايأ يف هاك اذهو ءارعشلاؤ تددعو مراوح تذداو ممحدمو ىانلا تبقلو دادغب ىلا

 توصلا 3 008 2 هةئمدخح ُّى كك اص هناي تاضناَو هيلا لح 5 ينأ الا

 نيزح تاويل ا ع احاصو د ةريصح قرافو لامحأ مز نأأ

 تاقؤ 6 ىنعملا اذهيف 0 لق اص 1 لاَقؤ

 بينحتنأ رحملادوعقرواو نت بايح لمو 0-00- بد نا

 و ةريع الا بحلا له »#* هم أرم تيحلا 0 ان غلبيل

 بأول هازال لصو ةيسغو ةنذ هفلإ ةقرشإ عسل مل كن 35

 مايا يف هل يمدخ تاصنا مْ هتمدخو هببأ مايا يف ةديبز نب دمحع تاصناو هف ينغي ناب رماف

 تنك لاق كلا نب نيسحلا نع ءانيعلا وبأ ىتدح لاق ةمادق نش رةعح ) يرذخا ( هتفاللذ

 تددرف ًايوق ًاذخا بارشلا ينم ذخا دقو ذيبناا ىلعمالك انئيب ىرجف ديشرلا نباص دنع ًاموي
 لا 2535 قحاب ةدرااع رغ لع هلوأتو هركنا:ادز هنلع

 يوم

 تس وص

 المالا بدناو ةاخلا يبا * اله رك مامألا نبا

 العن اموفح لقت ناام * ىنظحات نيح كتئيع لابام

 اللم ينتربغ لاقيال ك * هب تحبل بنذ ىل ناكول

 هك د اودتم ترارذ * تفلمةلز فرعاتنكنا

 دق 01 5 لاق يما سايعلا ل هللا كيع ىلاو ,ءالمعلا نيهللا ديع ل بدساي ليق 7 فيشحخ هبق

 كطاشن منأ لع ى أ رمصف ا اخر كنضردفو َُك كم تقويف 5 حام َُك رعشلا كلت ال يفالت

 (قرحاو) هدب مع نيسح يف تناكولاق أهدعل 56 0 ف هيامدح ىلا تادئق كطاس اك

 20 يس يشي يري بئتتئتظتظتظبيتيهيهظت5ت5252يي-تز3تيت35322يي يي يبي 222 جي جيجي ااا

 نا



 (ينريخاو) صقنت وديز ارظافلأو نايزرملا نب تفاح نبد#مو رهزالا نار در م نبدمخ هكعرب

 ل لاق فالَذ ل مقام 1 و قرد للا هلوصو ةس صلو ه هود ا فالخ نب دمع هضعرب

 هثيد>ورهزألا يبا 0 ربا يف طظفالاو هبا نع عيكولقيملو ها نءقحسا نب دامح انادحو

 ريمايار نالاقو تايبا اف ةعقر باوبلا نبا هيلا لخدأف ًافقاو نومأملا يدي نيب تنك لاق متا
 هدشناف تاه لاةفدل امظف اهداثنا يف ىل نذاي نا نيئءاوملا

 دهعلاب دك ةوملا هعولا رخ يم © دحولاىلإ تكمط ف راق
 دحولا نم كيلع ىماشا عطقت # اديدتو كولملا تكلخ نم ك دعا

 هلوق ىلا غلب نا ىلا

 درف يوبب هدرفا دقو ليلق * لئاث ىنع نس

 ديعلاب ملعأ هللاو يلف *, هدائعربخ هللادبعالاىأر
 دشرلاوةلالضلا نيب ةزيمم * ةمصع سانالن وماملااعاالا

 نيسح كد لاقف وه نمؤ.لاق اهلئاق ندحأ نينموملا رمأب لاقف هللا دعب ت00
 لئاقلا سبلا اتبع هب منال و هبرق الو هايب الو ترك ذ نم هللا ايحال لاق مث بضغف كاحضلا نبا

 ادعساوةلعايمدارح ديالو 5 12 لاك أوادوو ىلا

 ادديسهيفكلملالهشثلازالو # د دع ءانشالا تمت الف

 ادرشم دير طايندلايفلازالو# هدعب كلملا نومأملا حرفالو
 هنداعو هملح ةعسونيتمؤملا رم ناسحا لصق نيف باولا نإ هل لاه اد < 2

 كنعىنرب>أ لاقف هياعلبقأ مث ًايفاح ادرمالسلا هباع درف لس رضح املف هراضحإب هرماف وفعلا يف
 كلوق ىنع» اًهلاق ال لاقتكته وأ تانق ةيمشاه ددم ىخأ لتق موي تفرع له

 تيمو ىح ريغ يوعدب نفذته * مشاه ةباؤذ نم ءابظ برسو

 تتفم ٍباقو ارح ددكص لع « هيك ذاهاذإ ى اك درا
 تعدم ماما تغلب الو * ةطيغب نيتماشلا ليل تابالف

 ىنقطن افهن ركشناس>اوينترمغنا دعب ادق ةمعل و ينتا ا ةعورو ىنتيلغ ةعول نيئمؤملا ريما لاقف

 توفع دق لاقو نوم ملا ائيع تعمدق كلضفف توفع ناوكقحبف تءقاع ناف ىلقاف هبدّقف دمسو

 ظ كمادختسا نم يعانتما كسذد ةبوقع تاعحوامم تافام كا انعاة كفار رار ّت د كن

 ظ ناسح تعامل لاقينأ يف ن”دح لاق هيو رهم نا مساقلا نا دم اندح لاقلع ن نسحلا ) ا 1

 لأ 0 ةدعسم نب ورمع ىلا ءرما, ينر.هنع نوماما [شر ىف

 0 لك نود 'نم يناهشو * باضطاىذهينب ب نه يدا طا

 ينابو يرفطظ تلو يلاساو # يايحو ينوقورمت ا 5

 تاحالا لئان دوادسأ ذا نع وسلا كك دانأ 1 ينارا

 تادالا هروح نوح م الا طقأم ا كا



 0000 تاتكلا ةقر نأ ءآ يف * كلاس ةضرلا كقالخأ ٠ نأ
 ا” ىف ةثسوا اذهان « اسظأو: باتل ةمد“ ىفانأ
 باطخ ن-سح رجتست ةموق * ىنع ةيربلا ديس ىلا مق
 «#  باهلات اذ ىلع اران كب * ينعىطي هلالا لملف #

 نوع ىنثدحلاق ىلوصلا(ينئدح ) هقازرا ردأو هيلاهكسوأ تح نومأءلل فطلي ورمع لزي رف لاق
 هللاو لاقف ذيبنلا لع ىرج 'ىش يف ىلع مصتءملا بضغ لاق كاحضلا نب نيسحلا ينثدحلاق دمحم نبا

 هلا ةكفا انا 0 هنبدؤال
 هيضغ نمتذعوتر -:سادقو #١ + نم 3 مامالا بضغ

 #0 هك ف يف هياع هلالا ٍّك 07 مصنع يا 2#

 هببس يوس هب ةأحالا وحرا * ايس ىل قبب مل يذلاو ال

 هع لع ىسأ نم لعلو #*  هتمر 0 نكاح

 2 الاوهام ءاركلا فاطعتس مالكلا اذه لثمع لاق مل مث قثاولا ىلا تفتلا هيلع "يرق املف لاق

 رواخاو همذ هل بهوب ناب ق.قحوه قثاولا هل لاقف هلع ىسفن ىفام تلازأ ٍدَ> هذه نيسح تانتبأ

 بتك امنا تايبالا هذه نا ىحي نب نيسملا ينئثدش ( ىلوصلا لاق رك املا 0 يخرف هنع

 1 اميبتكو زتسافدبلطف ةفالخلاهل ينعون ومالا نب سابعلا دمنا هتعغاب هنال مصتعملا ىلا اهم

 لاَقف ومالا سابعلا امو هيلا 0 هنع يذ رفهلعفشواءاصواف قلاولا يدب ىلع

 يدا متنه لازال *" بستك اامونيدإلا لح

 بسحالو تيعرانيد * ال نياقثلا يعاب 0#

 بطعلا ىلعلاذحالاهج # هناكم مامالا دن
 *  بختاوريخ ال #* اط همدق كوباو

 بركلل ع رجتلاو سفنتتلا ي وس  عيطتست ام

 بدالاو ةاورملا صقت * مك ا هقنعا كذاك

 دنع انك لاقهيورمهنباو تايزاا كلما دبع نب د نب رمح اندح لاق ىلع نب نسحلا ( قرح

 هلامداخ يوه اص ناكو قاوصان ةفالخ يف كلذو كاحضلا نب نيسح انعمو ةليل ديشرلا نب خاص

 لاقف نسح علاط رو هلوح نك يف ا ناكو هنع يحاتق ةلللا كال” يف هيضاغف

 نيسحلالاققف ةباب نب ورمع اهف ىنغي انايبأ هف 0 امو اذه انساح يف لق نيسحال
 همه« /

 كار دلازإ ايوهنا لح م 0 ردم ايسر

 0 ميسأ هس و6 لا يضل ل ان ءاولق

 اك اذةح شواذ قارشاب ك كف ينلامت ينءلل عد

 اكاكح ذا كاذو اذه دٌّح ماا ىلع يبيخاي نمودأل



 (اا) : 0000

 رصنبلاب لي 8 تاسبالاهذه 2 8 18 + قعاس ْن ءاهف تدع 6 أمف نغأ 0 ل لاق ورم لاق 0

 ريرضلا اير 1 نب هلل أدم معى 3ك لاف ةعاط يبأ نيسابمأ 0 ىلع : 56 5 لد دقو هتياور 0

 كاع 0 دمج هللاقي ءالمان ابا قدمتأ تنك لاقءساون.ىأ نع راسل 00
 نعو هنع واس تأ يف داك دق لاف هنع هتاف اموي ينرازذ رمسإ هل لاقي د. .ثرلا نب ىسع ينال

 اقف رمقلا 0 9 ساد ا هذي 0 3 0 ءالملا 0 ينعاتجو لاق هيح

 ارأ كا 0 نأ تل د 0

 «  ةلاذش ميس هتمم ون نضغلا- "نسدربلا  نستاف اذلذ

 كاف تلق كاذب  نكفا# هذ فلا ا

 اك اذ ةحفنو اذ قارشاب كل * ف ينالعت ينءال عدخ

 كاكح ذا.كاذتو اذهل دع ؟كلازع كي

 لاقف لمت و قار ااا عطش نأ ردش اذ وه ناك كا تا هللاو 0 هل ت تاقق لاق

 0 ءاع طب يذلا لمتلاالا هنباو بتات ركذب مأ رد لس ىزمتوا نادك

 نب دمحا ىنثدح لاق سابعلا نب ىلع ( كر هيف م ام 0 نمو رمقلا نهو كيحاص نم يدنع

 سلاج وهو لكوتلا ىلع اموي تاخد لاق مهلا نب 0 ينادخ لاق يومالا ىشرقلا ةسونع نب دع

 روشلا 0 لع وهو سأ ن 2غ هدب يفو هدل> ن . تك ُق

 نصغفنسغ ىلا 1 نإ ع نم هبدقأ 2 0 طشلاب ْش

 نسحب لا ا 3 # 0 نا اظن اذا تلقف

 0 هضق 00 ير ءاكنا د أ ءمح# دب بام ما يناكرشبأ

 كلاحصلان نيسحال تلف لا ل ادي وا تدكو ىللاق اهداثنا نم غرف املف لاق

 يظيغداز دقوت او طع مهر 6 ًاهذم مهام اوانامز لك ا يدنع وه ىل لاقف يد.ساب

 تدرأو هدم صقب هتح دم دق تك دك 0 تثمو ا مر ناو هريغ يفو لاق ىالوماب و ملا 2

 ىلا برا ةديصقلاب الو هل ىكل 1 هل ىردحام ع عفش ال يفا تءاعاو نا مي ذئموب اهداشنا

 1 5 يحا لاق ناد 000 لاق يب يأ ملا ديزي نإ د ينثدح لاق ىحي نب دمت رخل ا تقو

 1 هريض>اف 4 0 ناك امل هن 0 نك ىبام ير ناو كاحضلا 51 نيسدح همدان نا هللا ىلع

 1-1 | | <>202ز2زة202ة2ة2ة2ة2ة2ة2ةز2ة2ةزذ زة2ز2ةزة ةزة2ز72>2ز2ز2زةزة>زةزةز>2 ز>ز>ة2ز2ةز2ةزةزةز>ة>ز>ة2><>3ة2ة2ةز>ةز>ز>ز>ز > ز>ز>ز زؤزةزؤ> >< > >7 73“ب“-ب7“بببببببببببببببب77777:050-970007 0005-57-0 5 95 ٠ نور 1 3 ف , 1 5 2 ءرذت/ ةددنا 3 1 1 5 : , 357 , 1 1 3
 ياس عيفش ىلع تناكَو ةدروب 2 2 هاقسفؤ هقسأ 0 هس ودا لاقو 18 يح هاقسف فيضو

 يفرض يدنع يبدخ صخأ س انياب لك لاهل لاَقف عسيفش عارذ كادوا نيسكلا ند ةدرو*« | 011

 نيسحلا لاَقف هب ثلا ىلع 1 زدمع 0 ما ناك دقو تذأ ىلا كح را تولخ و فكل

 هط بتكف كلدب هل سعأف اساطرقو ةاود ديرأ ىديساي
 ١ هيف ا نول ف حر

 5777771111 كاضيياس ةيشلا

 ( نمد ىلا ىناعالا2--25-



 درولاكقطارقيف يشع درولا نم # رمحإب ايح ءارمشا ةدرولاكو
 دحولا ىلا ملحلا ىعدتسأ هيليعل ةحمن لك . دنع تاثع هل

 دهعلا نم تدل دق ام ينر 9 ةيرش هيقكب قدا نا 0

 دعو ىلع سدمح نم نكلو ايلخ #* ةليل هيف تبأ م ارهد هللا ىت :

 نيسحايهللاو تنسحا لاقو اهحامت :ءااهأ رق اماف كالومىلا اهعفدأ هل لاقو عسيفش 0 ةعقرلا عفد ّ

 6 ةمدخلو اذه هموت ىف هبق ولا ينام ن نكلو كا هتيهول هته و نع عيفش ناك ول

 نيسحل | ىلا ترص لاقيبأ ينادخ ديب نا ل2 [لاقا فرضت ! امل هغم لمح زم *؟ لامع هل ا يمدح

 عدال تنك امو يردأ م "116 2 سام ىردا كليو هل تلقف مايأب لكو: ١[ دنع نم ةفارتشت ا دقن

 كدعب تاق دقو يش يثداع

 تس وضح
 0 0 نما4 * حالاةفطعيأر 3

 كمأو 0 # أ نيقاس || ندع

 :٠ حريبو انيح حنس يظلاك هارت ول

 00 روسي اه *# كك لعانضعتلخ

 ىديزيلا سابعلانب دم ربخلا اذهب : ليخأ ال دلل لق لا تاسبإلا هذه يف ةناب نب ورع ىف
 0 سهاط نب هللا دنع نب دمحم هد 5 در ل ل فان , دم ىندح لاقو

 نيس لاقو ريذع ةحافتب هايحو هاقسف هس اوزعأ ًاذقاوناك اهداخ صاف ةمدانملل كاحضلا نب نيسح

 لاذع ١ امش اذه 2 لق

 درولاكطقارقيفيهسيدرولاكو * ربنعب اح ءاضيبلا ةردلاكو
 دج ولا ىلا ماا يعدتست هيذيعب #* 4 ع لك ب نع .تانيع هل

 دهعلا نم تدسأ دقامىبرت لل # ةبرش هيفكب يدا ناك

 دعوىلع_.>نمالارهدلانم * ةلل هف تأ ملاشيعهللا ىتد :

 بحت لاكرهاط نب هللا دنع نب دمعديلا 0 رانيد ةثام تيب لكلا نيسح ىلا لذحي لكوتملا لاف

 نيم اديب ااولو عتمافبر طأو را رك ذو عرساف : تاجا دل هللا رو ننمرملا عما هاذ ما لاقو

 نيسح يطع لاقولكو تملا لجشت دلاتااو فراطلاب طاح ولو ءاطملا هلل رخأل كب اط واطتال نيْمؤملا

 ىنادحو لاق دمحم نب رشب انئدح لاقىكوكلا مساقنب ريخلا اذهب 0 5 راند فل تيب لك

 6 986 قاب 0 كادعذلا نبني ىتسإ 7 ا نما دقو لك و 1 رضح 5 مولا ن. ىلع

 ينندح ودربملا ديزي نب دمحم ىنثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( قرا ) هريغةياور نمي مام

 عيتجا لاق يمورلا وره نب دمحم نعناو ص نب ددت يف ريخا لاقدعسيفأ ن ١ هللأدبع انثدح لاق ين

 فوغش نبال ناكو هدنع اءمتحاف يمشاهاا فوغش نبدنع ايويحاب نب ورميو كاحضلا نب نيسح

 اواكا اءلف فوغش نبا نم كلذ رسيو هقشعتي ةناب نب ورمت ناكو مدعم هل لاقي نسح مداخ



 )و/ا١ (

 نيسحلا لاقف ةعاسلا اف نغأ ًاتايبأ محقم يف ىل لق نيسحال ةناب نب ورع لاق ذيبنلا عضوو
 .«© ١ وص

 امتكم توليذع دا هلا تلق 2 محقم يباباو

 امي الو كافرا دولاب كصخي نم هللاب 0

 انفعا ورمع هل لاقف بابلا, ىلصوملا قحسا لاقف بجاحلا ءاح 0 هان بفلاق ورمع هيف ىنغو

 ب قحسا ىلع لتعءاف بجاحلا جرخو لعفف هلقثو هفاصو هضغبب ان . صمت الو لو
 ىلا كاحضلا نب نيسطلا طار ا مهليل اونابو مهموي اوماقاو فرصنا
 قحسا لاقف هصنب ثيدحلا هن دش قاجسإ

 املع مهلك سانلا يف راص دق # اب تاع اما وعش نا

 6 م يهتشيام لك ىف. ةيال> تاق ارم ت5

 ادا عجاضف اسد ىرس #* هلا مالظلا ام ذآ 1

 مك يذلا يدبأ نكلو أرمس * مهعجاضي نأ ضرب مل تع

 * هيويص طرفل ىنثت ّ

 (تكم تولخ ذا هل تلق * هتزمل محقم تاو

 #2 اهدن ءالزو 3 لاقااق را 00 5 هللا ات

 نأ فلش فوغيش نات اساسا 00 ل كا

 اهلا هلءاغ ند م انوص

 هل ارحاهم تا قحسا فايل ينتشل ىنروشو ينحضف لاقو هءاكب الو ادبأ هراد ار عاطل

 'كحمت تدك هد اهربخ ن ا مصتمملل اهف ىنغ ء قحسا نا هريذ يف دعس 0 ناالاقو ا

 ظ ماتو ركس نأ ىلا توع نأ داك فرست ىو دس مو قنصو با
 ١ قر ) ىطسولاب يناثلا ليقألا نم 00 نيسح امطاق نيذللا نالاد ةنان نب رمي نحل

 قباس نب ىدهم تءمس لاق دامح نبا ىسو» نب دمحم ىنثدح لاق ةحلط تان ل 5

 فو لاق لّزغلا ق٠ كنامز رشا 0 وأ لاقف كاخشلا نإ "نيس بأ ىق جلا لوقي
 كلوق يف را لا نيسحاي ملت الأ 0 كلذ يأ

 امكم تولاحا ذا دال 1 هنتزعا محقم ينأباو #١

 # امعن الو ال لاق اش د ولاب كصخم نم هللاب بحت

 امشتحاف باوحلا عجر دارأ * لحخ يتاقع ىلو# مت

 امقس ادتياف مقسلا نم أ رب #* هتلح يغتبملاك تا :

 كتلضف كلذبو هللاوال لاق ةتللا را ىف كهذم .قرافتال تنآف ساون ابا كحنو نيملا 1

 ني دامت ىفدشنأ لاق بلم سانعلا ونأ اندشنأ لاق ساسلا.نب ىلع ( ينريخا) اسي لانا

 هت ناس ا لاق كاحفلا نإ ناسدح بحاص كراملا
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 1 اكيد عمدلاب 6 د ا ال كيسحو ال

 اعحوم ناك ناو ح * ارتسأ هوحش يب نم

 الع 95 نك مقسأ #2 كاوه ند يد.كح

 اعضوم مقسلل يف * ائضلا رو عد 5

 ! لضفلان 1 ده ينادح لاق ىلع( ع اذه لثملوش 3 نحن نم يقبام ب تلح الا لاق 3 * لاق

 مهفرظأو 000 |. الدفلا نب نينح كلود ريو رز تاكا نيب لع تحبس لاق .يزاوهألا

 لوق. نيح لاقف اذام لوق, نيح تلقف

 هللا فدا ةئاخ عمسأ * فشلا فلاوس ريعتسمأي

 فراطلا ةرثو ك اجو نم # يب رحأايو ليل حصأ منا

 فرح ىلع ادبأ هيددعو #* ةتمعت لضف ير تاج

 لاقيبأ يف :*دح لاق 00 ورم نع ةبيتق ينثدح لاق يمورلا قالا نع رع( 9

 ناكو 0 اهلا 1 ا اعاد نحو ةينغم 1 2 115 لاق كاححملا نأ نيسح ينثدح

 ءاح اذاف قالا سرش اضيغب ناكو احبج يمسي اهظفحت اهنالول مداخ اهعم ءىجح ناكف نتف اه لاق

 تلقف ىايلو ىمون ت>رفتو يداسم اهنم تغلف هريغ اهعمو ىنتءال ضرفهتنقوت اهعم

 0 |[ 6 ا 2 نان لع ودنا

 0 00 اق ماا ىهأ زل اذا
 نكس يرولا عيمج يف اكول نبال نأ

 0 اكو < تعاذأ ريثث تبط

 ندحلا اهحو ىلع ح * وصلا نم ارشع لاو

 # نذغلاب مالل نو لا ابهظفل ىلعو

 نجحشلاب تحيذا ةري # رغلا نم.ئسا تسل

 0ع نعو تك نع * 0 ذآ ةاطوق
 نو نود يوهنم  قفاي كيضرب سل

 ندبلل حورلا 0 كش (اغم : اح رماك

 0 اد انج نق هاري نا نم انفكو

 َن

 نكؤم ناك امو مكب نأ دان 3

 3 3 2 ند تناك 0

 ىأ ُق انحال# َّك احضلا و نيسحو اقراخ نأ ياشبلا هللا دنع وبأ يف 3-00 لاق هظححح ) 0 (

 نسح فراظتسم كلا

 نيبسلا راتحاف هنق 6 اذ أههيرعش 0 روش رام ا ىلع اًةهناف 0 انما 2 ينأو 4. هات ءلا

 قر هس نه امش قراخ داما" كلذب 4 رعل ايوق ازيك 2-5 ساو 3 حس ند عش كاحضاا كب

 هن ا هيف ينو ةحانمنا هنال ًالإهنم هف ىع يل ال هيف ينغل كدا افيحس افيعض هيهاتع ||

 1 0 م41 ا يل 0 و77 جو رو 0:



3 0 20007 

 نين ىلا ين اد يك نيس محل نا وبلا

 نيا يضاف ع ا ا ل رووا نوي تخو

 مك نيرعشلاب هيلا كاجو هريضحأف ثعاو انأ كلذل قئاولا راتحاق 1 هراتكو هللاب ق/اولا 3-0

 يالو كلذب يم + معأ نيدو 0 رام حالا ندحا ١ لاقو قراخم "كلت كاحعذلا 0 نيس 1 3

 هد لاَقف هل هحاصي 1 عمطو لوس نب نسما ايدل نب ١ نيسحلا نال ْخ

5020 1 

 تل : 9 3 0 نيدورف 1١ طم 5 0007

 ظؤش ب70000 : 2

 ياا هل تاقف هؤادتا ل هدنع تابو هيف هعم برش ىذلا مويلا يف لهس نب نسح لا ْ

 هنتر نم للا اككنو كاك لع ارطاخغو دولا نك ةيهاتملا يأ نيبو هنيب ناكاس او هملع ةلقل

 ع

 ريشلا يي ل هلال ساو يال 4م اع ردقام و ناسدح رابح دقو تاردخكأ مم ريخ ةهاتعلا

 فدو ماوس كالو ىنال مكذ ماحتف لادجلا عقو امهفف نيسعاشلاب رباغ انكلو

 نيسح ىلا رطخلا خف دب قلاو /| مق هفرصت هك اناس ا رعشبلا نور

 نب ةداوس ى دع لاق ةحلط يبأ نبا قير هيو ةش هنإ ا اق قراخم رسكناو

 هافحو دلع هْحَأ ف نك | وط كاحدلا ب 90 نوكأملا حرطا 1 لاق يبأ ينثدح لاق ضيفلا

 لهس نب نس اىوسدحا ىلع # تاحرعم ريغ لامآلا و

 لضف لب ناب نيمويلا الك # احامس هدغ هموي يراسب

 ليقو هت ساير نم دعب * 00 مدقش انس ي أ

 لضفق تاطخو ةكح كانش © تلمر ةلكشم كاردصا

 9 00 مث ريغص عارو د ًامواح اوعرب تزارخ ليل

 لد مهزاوت نأ اونعو 5 اوربأ م تيرخ نا كوأ“

 لعفو لوق نم تدضمأ اهو # ار 0 كن ل

 لصوو عطق م هللا كار أ

 لح لك زارت ل 2#

 حالصأ هدعوو هيلع عل>و هلصوَو ه او هب رّقذ نيسحلاب تو لود نإ نسحلا امسدحتساف لاق

 نب سايعلا نب ىلع لاق ةلعلا نم نسسحلا لجحاع املوهيف وهلا يأر مول كلذ هنكمي يف هل نومأمل

 نيس لوب لهس ب نسا تقوس لاق يزورأملا للا كب نا سايعلا وبأ يندحو ة بأ

 عبو اسيح عيمجلا دأب

 كلوقب تينعام كاحضلا نا
 ينحل وكشأ امنا * ينحش نم عرذلا ىلذاب

 تاق اق لاق "يش * ياب لاق هتنيب دق لاق

 ىناتَش ىأنلا كيلقو : + ىنناؤن ناودمملا كتم

 قدح لاق نسابملا نب عا(, يقوخا 9 ةغاقلا نع تلح هاا عيضتل كنا دم وبا هل لاقف
 عم روهشملا هريخ نع كاحضلا نب نيسح تا أس لاق نافه وبأ انثدح لاق يرملا مساقلا نب دمحأ

 رطملا نهىمسو ءاح دقو فير ا لصف يف له نب نسا ىلع ت اخد ىل لاقف كتم هسا ل

 هم اطاهةوف ة هق هيلعو ا ىلع سااح وهو هنطأو لهم نخاف ءولاو 1 ًاشرشرف

 هئاو ىلعو هتمدخ يف نددرتي فئاصو هيدب. نيدو هراد يف ناتسإ ىلع فرش وهو رفصأ اند



 00 (18١؟)

 ظ لوقأ تأشن اف قطنتسملاك ىلا رظنو مالسلاىلعدرف هيلعتملسف راثيدلاك مالغ
 ظ 00 1 دلل | طا ذدحو د لظب ةعد يزن ثلا

 لك الا نداشلا هتيؤرب * انقاش دقو مادملا كلتو تاقف ىلب لاق

 تاقف هق تقدص لاِقف

 000 0| و كك نوي ل عكس انواهنأ دانف

 000000000 ند 8# هرظن هل كار يناظ -  .تلقف تكف
 : : تاقف هم لاق م

 (0 1 انيع انجح اف * انموي يف. نشيبلا نكشأ دقو
 تردنو انعم مقت نأ ىلع لاق فلالا ييرقتو فحقلا ةردابم تاقف ىرت ف لك_ثم شعلا لاَقف

 ىلع فقاولا اذ_ه نوكي تلق وه امو لاق طرشلا نم يلل هلثم كيلعو ءافولا كل هل تاقف اندنعأ

 ملو احادقأ انبّرمشف بارشلابو اناك أف ماعطلاب اعدو هيفام ىلع كل كلذ لاق مث كحضف ىنيقسي كسأر

 ماما يف تنك لاقف ناك نأ هتلآسف ينافاو نا ثيلن مف "يجي ةعاسلا يل لاقف هنع تلاسف مالغلا رأ |
 يتفول تاقف كلت يسيح يذلا وهو

 1 هضف ىلع ربت هناك # ةرفصفف سس انلاناو

 ا 002 0 رت ف ةردنع مالا هدرج
 هيما لقمه ام # ىلع ىنثثب ىدس نصغ

 آس لل هج هدجح لع شرا امك

 هضعب ىلرك ذب هضعف * اهك ةناف هنافص

 : دمع هحو نف الوأ « ةلبق يتدوز ينتيلاب

 تاقف كلذ نم رش اذه لاقف كتايحو ال تاقف ذيدنلا كيف لمع دق نسحلا يل لاقف

 افقرق نيلوح تنب * افرصو يئايقسا

 انك نإ رده رعت هرملاابقساو
 2 و 5 1 دال ال ونال

 ان“ ناك ناو كدت ةءناحنر من

 001 دا يرأ ياتاناا نك نإ
 م 2 ا لا حام قلن

# 
2 

 اففص مث اهر مَغو هغادصا فقع

 افصرو كس ص #* اصقلا جردم اش>و

 *  افنعوىاتك #* اذ هئم تمراذاف

 اهيا ل1: كس ر نأ الا رذل
 اهملا ١ تدع ى د6 افون الد اركاب



 (أؤم#م)

 افنعاف ىتسلا ىف ةض * اضفلابو  هالسجأ

 مه اذاف

 ىلع لبقأ ََك لاقذ داغ 3 بهذ ماقو مالغأأ ب تكا

 تادف الق قا تن رمشف كر دم ون

 ع

 افف>و اموقف م #* انملل

 ماقو احدق يناوانو نايذغا عدو كبارش

 هتقو اذه لعفا لاقو كدحضف ةلق هلدب لعحأ ت

 بلطامي هفعسأ ينباي يتاح جرف هللاقب نيسحلل مداخ هللاقف ينروتاف هتدواعف لمفأال لاقوهل ادبف
 تاقف كيلع مارح يه يل لاقف ةليق ه-:م تلتخاف لفاغتو القت يناوأ

 جعدلاب لي نيملا هرم # جلا يرق لدلا عيدبو

 ٍِع .

 |وانن هناك ينم اند مث كححضف

 جز»و اساك فرضصام دم + هل تعد 2 0 هه

 جزهو فيفخ نه تاربا #* هوشن ىلع هتفختساو

 جشنو انونف عمدلا يرذو * الح> ينأو ينأتف 0

 جاخو ىنع كفك اكو ير فوس يفو الول يف

 جاسأو حمص 1 « .ىاوا امو لخللا تهد

 0 جرفل اءةسف هساّمب * جرف هيلع ع االا نوه

 جرا كتللا*غادسألا ترآ 8# ةرشر .ال ةيك 1
 جر>و مارح ناك ام ناك * دقو 000 و " يسفنسو

 فيكو كتليل يف تنك فك يلإ لاقف نسسحلا ىلا دغ نه تدعو تفرصناف حبصلا رفسأ مث لاق
 تاقف“ يدتع نسا ىوف :املظل' لب اقف امال 1 ان كلذ ٌففصأأ هل تلف كم د 0

 مرا لا نغ فيط تذفلأت

 هلي

 رح دقام كولا ىناصاوف 27#

 محلا ناس هبت اني * م عنفا تلر امك

 1127 جا 2010 0 ازد 233027 2 2 ع 2 2 ع ع تسسلم

 مُر مف قولا هب مأ « ة بقر ىلع لايخ ىسفن

 رظلا فوت تح رمل »* ةئادرأ تدابحم ل

7 : 1 

 مدشلاو هفهر ةريسنعو 2 2 هفلاوس جع

 مدقلايت> نرقلا نم باطف 2 هريمخ دعل نم خوضل

 ماك وتل كول نا ىلع 8# هوو هنتعزاو كوش

 مدتحلاةشارعا ضرعأو # ةلحذ> ىلع نوفحلا ضف

 مه 0 ملا تيس 2005 قد

 مزتعم عمطم الو دع #23 سا 00 عفد يمن

 مل ليولا يل لاقو يننت * هتيندأف تمهام اذا
 مسّتب | يت - ءبالاق ُّظ را #2 00 هطسا تلز ا

 منكم هنكلو يش #* ةيشن يف م.رلا ينهكحو



 2 1 :راك 5 نأ ىلع د قر ا نم كلذإ اهاوف

 صخشلا عم ةلغقنلا يفناك م ونلايف فدطلا ىلع هتنعداام نام را نيسحاي نسحلا يل لاقف لاق

 كروال 5 كل مالغلا ةمهب ام ل نع راعلا صضخء-رب 3 ىرجام كعل انل ءا اسنش اللا حلصأو ةسفقل

١ 

 نيسحلا يندعنأ لاق ءاعلا 3 :”دح لاق سابعلا نب ىلع ( ينثدح ) تفرصناو هيد اف هيف كل

 ميو دعل هيقل م“ نسحلا ر 5 ّق همم عمت ا ناك لهس 0 ندسحدلل مالغ ف هي كاح علا نبا

 لاف مالغلا هماك رفد هلع

 »* ينعدص كهج ولام تلو

 ماظن يف ةبامصلاو كفرطب * م : 0 اخ 0

 ماحالاو ةرايزلا يرورمس * 0 0

 لاق هم ل 0 0 الاق يرهوملا زيرعلا دع نب نطو يأ( هل رمد 0 تديح ) لدا (

 ماللاب مدنتلا 0 د و

 ساو ّ انيلع ليحدف ةرم بلاي عماجلا ديديتسملا ل 1 عسي للا كاحضلا نب نيسح ىنثدح

 قم وع اعدخ [هنأ تم وتف يري م سا وب ا اأاي هذه 0 م هل تاقف ةديدح زخ ةيجح هيلعو

 هل تاقف 00 ر> ةجح سل دق ىسوم تدح وذ تَمقف مك ين تا * لحد هاذ نار نبا

 * ناوذالاو ءاخ الإ 2 1 * تاقف هب هللا كحص ريح لاَقذ * 0 ع انأاب حا 2-0

 ل ريخ هللا تا ١ لا

 0007000 41 * ايف كيارتتجاح ىل نا
 0 تلقف هتكروو للا مسا ىلع اهناه لاق

 ينارب ثيح ءاتشلا يناربال * قى زا كبابح نم ةبج

 تلقف هده كلا نأ نم اقف سلاح ساون وبأو 0 ع 0 .و هل دكر لع هد لآ
 داع نر ند ينادح لاق َفافحلا ىلع نب 0 ) ارح ) كلت كتءاح ثيح نه

 تاذد لاق كاحضلا نب هما ع مالسلا دنع نب مهار نص ثرا نب هللا دنع 00 لاق

 06 :ء زحمف حاكدلا دا رآها ايه وت لاف لك ان راع جرش مدع هللا راد يصورلا ورمع نب دمحو انأ

 كيلع ىنع بزعا لاقف بابلاب امرغاتشا نه نالفو نالفو ةيولعو قراخم لاقف خاتيا ءاحو لاق

 نا 0001 مل لق يي ممتملا ييفو ورع نب دمم ىلا تءضتق لاق هللا ةنمل مهلع
 لاو هاه لاقو يلرضح' 1

 ا وص :

 نكسلا نم بارتقاب # نزلا كلق نع فنا

 0 0 غو

 نؤحلا جعال ن مدل م د ديح د اق هش نا

 هنا لاق ور« نب دمح لالا ىعم ف نخل عشلا تبلقف دع + فاول لأ راند ينل , اعدق لاق

 ن سلا ههحو يف كاف د رط



 ظ
0 

ّ 

 ١
1 
6 

236 

5 
4 

 )هم١ا(
 1 010 2 تر ا 7 12177 1 ا ت3 ت11 ا تم م 77271715345137 157371 1 ل 5115170171311” قت: تن7137 1 تلا كانتا ت11: 3 اش ةنكش1277>

 ظ دقلو 7 اذه د يعلإ لَو اقف اللعفف هيف ايشغي ناب اماف الخ دف ةيولعو قراغ ندا 8 ا أنءاح

 م وهو ةيولعو قرا هش كرشار ءشلا اذه 2 5 ا هددرب كم ك0 ق١

 ناكلاق 00 ند نبدمح ى 0 لافعس يأ ن هللا كيع ىنتدح لاق ي ص ير رعدتملالا|

 لاقف هجبأو هيجي ساق اه داخل ا موعم و سدنوملا لماك ينأ دنع كاملا نبانيسملا

 ىنم هل يجب لعا وه لاق هماعاف لاق هللا و م لاق هنحلأ هباحأ ضعنهل ١
 كاك

 7 يع

 اههان تلد روش قئارط تءاح

 ذا كمالاتو كس

 سو نا
 ىذلا كفيصلا لا دفا

 اذن

 هششلا نم قرطم * هجن ملاع 4#

 هب دعت ْق نوع * 0 جا فسوي

 .فانأام قء-وال

 ١ لع كاع ةقئان ةاركلا ام

 ه.غطي لاجلاو * هلهتفت مهعنلا

 هقالأ ىذيل دع كراك ريغ ومف

 هيحر ا .4

0 

 هنف ” ةعرا فا # هيدهر هلا

 ' يمع( ينثدح )نينغملا نم ةعاج و ماسو بيرعو ةناب نب ورم رعشلا اذهيف ينغودم ن. دمحم لاق

 | ها زفةينغم ةيراح قثعتي ناكو قيدص كاحضلا نب نيسحال ناك لاق نوره نب نوميم ىنثدح لاق

 ةئيقلا تلامو ام« جرخي ام فتتي لمج هتبل ت>رخ اءلف هحولا نسح هتدو رم يف ناك مالغ اهف

 لاقف ارعش اهف لوقي نا هلآسو كاحضلا نب نيسحلا ىلا كلذ اكشف هبايشل هيلا
 هعرمل كد عراصإ نماي * هعف دا عييطتسا ال كنعيذلا لخ

 03 هعمحأ ءاح دق ول عنصل 1

 0 0 0 0 تنأأ * نع نم كدا الرا اننا
3 

 دع

2# 

 فوذملا لكم نع تففكل #3 ل كيدخ نع 0 و

 دع

 وع را نا 4غ لكك 2

 فسأتلا 00 مو اوما 5 3 0 تالظف

 ىنادح لاق ساب ءلا نب لع( ىنادح )

 أ الأ 3 ف 0 00 تروش 5 ا ةذركلا انا مدق دقو كاديضلا نب نيس تاق لاق

 :كو هلك جالس حلا نا كتيدف لاقف تيل

 هراثخاو مداخلا هاو ةنمادف انما ىلع رد ملو ىنم هساتحاف ديشرلا ن اص هي هيف ىئضراعف

 سد قاعات 256

 فان تنا كحيو ماح

 فقكت نسال نور هف

 فادح رد ءايكن وا ناقري

 ع دقو هودصحمل 2

 : هيرتشال عيب حان لعئئةفاوو مداخلا أذهت د ك1



 (١م5)

 نأ أسمن وق نم ت ال ال ل
 يندشناف ه رعش ند ا لمعي

 يا الاب ليم ييع بصل ن يئارب َسيِلَو يرأال نه لإ

 ناحتلي بيخل بادب د ىريمصو هريوص نه ىنأب

 ناجزتي تريت>اام اذ ن #* احوروترظننا داي رع

 00000 ال يهاعوأ مالا ”تمضام لذاف
 يناكحو هةكح يناكف * ىن.هو هنم ناكام اقتفو ناك

 000 062 ءاوسو * ءاوسااتم نوفحلا تارطخ
 ا 1 101 اح رت وا اذا ذ 1 ] 1 710

 ها هيف هتاف 0ع نغم ينغف اموب اهيا ل لاَقؤ 4عم هل 0 0 رم ا يندحي نا ل اف

 جي

 تلقو ةلق هتابقف كل يه لاقف ةلقب تاقف هضراع يل لاقف هريغإ ينذت مث رضح نم لك
 هرو> ىلع هنفح نم ضغو #* هرفخ ىلع ىللاق نه تيردف

 0 هلا كاش كفي اق حيالاكر هشاعمس | #

 هرطو نم ضب بصل بسح # ما يذلا ضءعب كءسح

 هرظن نهروتفلا نسحو فشخع #* )| ةفلاس ريعتسماب تلقو

 هربك يلع اب انا قآل و ع ترط نموتجلا نركتال

 كاحضلا نبا نيسح ناك لاق يب جالا دم نب ةريغملا انثدد> الاق سايعلا نبىعو ىلوصلا ( ينثدح )

 1 نيسح سعة كرم خا د دنع اموب اعمتحاف 5 د.شرلا نب حاصل 0 يسع ىنال امداخ قش.عتي

 هيف هلوقنيس>اندشناف ةعاس اثدحت و هيلا كحض و هرافن نكس مثهيذكيو هب عمسي الف هبام هيلا اوكشي

 يركف نعو يمافنأمنباتن نعو *. يرهس نعو ىلإ نعكفيطب لئاس
 ىركسالو يوحص ىلع كيلا نيع * ترطناذاكلا رك ذ نم يبق لحم مل
 رفخلاو سنالا نيب ةمادملا وفص ينعزا# دووم موبيل ايقس

 يرمصن ىلا يفك هيفؤلو يرحب
 ردق ىلع يايا ةدمو تناك

 د
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 0 ريغ سك تربشلاو ع 237 هب رشاف ل 6 لضفو

 * افلس ىضم اذا يعوي ةدم تيلف

 رفملا يف نب راجادك عج انرمص * هتشاشب انع توطنا ١١ اذا تح

 نيسح يف :'دح لاق ناويمنيد# ن دم ىنثدح لاقدعسيبانب هللا دبع ينادح لاق ىم.( ينثدح )

 ناكف يسع يبأ ل مااخ م امالغ قشمتي ديش رلا نب ح 38 ناك لاق كاحضلا ىأ

 أ اي هل 7 حلاق 4 حاد ىلا موي َتاَد يسع 2 هل ى 0 هدعف هسفن نع هدوأرب

 وابي اعيمج مويلا حبطصنل ىلا ل ينتدعاس اا يلتاءحف 0 نأ ت تمس أ دوق ياو ً كل

 مآ و م لاقف  ةلاسرلا هغلبأف رحسلا يف برش ل ا وهو رحسلا يفديخا اص 0 3

 نم ينءدرمسإأي هل لاقف اجرتقح اف مهرد فال 1 يع ردا مالغاي لاقف ساخ 1

 هنت همسات حس تس بج عج م ع ع برج: ب جي 172227

 ص111 1
 د اذ ١ م 5
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 83 عمو وا 2 ا ا ل

 ( ملا ر

 ظ لاَقؤ بصغلا اللا انه سداف الاو 0 ضقاو اهنقن مهردفالا 8 ةرشع هذه تحل كدعاوم

 0 ا هتحاح يضقف هعواطو دار ام لعق م 250 الو ةحاحلا ىضقأ ىلا يدساي هلأ

 و نيسحاي لاه 2 هبواخ ن 5 ه اص يلا تأ 7-3 2 * نيسحلا لاق ة4ةعءم مهردلا فال لإ ةرمشعلا لمح

 تلقف لقف' 'ئش كرضخ نافهفاك امه ت0
- 

 ةسص 4 1

 ري هتهر نمو د راس هفرط نك ايا

 ريبفلا يلع انا كاك نكت 2
 تسلا كتف نأ كلم أ

 ردع يل كهجو ىفف
 صهدلا كئيح ذا كد # عاوم نا ندا

23 
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 سمالا يضقني وأ حر * كمال هاو: لف

3 

 د

 2 ّق نددضتا امو

 ركشلاو لذيلااماوم #* ذلاو بصغلا اماف

 رسب اي تيمس اك تا * رسل تكش ولو
 ربكلاو 5 كم م ال كاساك ايكو

 8 يلغح تدق

 هدأ د سدسبالا نمو م تلقفاحك 5 0 رمس يرمعل دق لاق 2 * كديضف ندسحلا لاق

 كيدغاسمو كروضللا ةيدلا نينمحاي اب كلطعن لاق مل 3 كدعضف تركنا 5 م قدرا ول ةيدلا

 ضعب يفت ذغف كلذ داعب ير سعأ من امم يل صعأو 00 دلعالا تسنيف م هل اندرأ 1 كيرالا

 ناوص نبدمح نب دمحم ىن ل كاورش ىأ نب هللا دبع ىف د كاع لاق ىف ( يثدح ) لا اذه

 وهو عييبرلا ب لضفلا 0 سايعلا ب هللا كنع 5 ا لاق كادعئلا نب . ناسح ىندح لاق

 انتصقيف "يش كرضح ناف مالغلا اذه ىس.تنسحتسا دق ىلع ابا ىل لاقف هس هل مداخو حبطصم

 تاّقف لَقؤ هذه

 يفاشأ برّةل يوب باطو * ياللا ةهاكف ىحورص تردعأ

 هدأ صخنم 9 دف 04 د 2 0 ووللا زعم

 د هأن نوحلاب رز وم 03 قطت 52 2 رك" ةسباب

 دصنإ 0-0 5-5 200

 6 بر# فيطا 0 3# 00 0

 سانعلا نب ا انموي هش 5 ايا 0 هش ىنغو ماد لاق

 جرخو أر >> هطسو ىف دشف 0 نا ع ءاق رظ هباو>ا ن نم ةعامج 4ءمو ل

 أماف نانومتل 0 اعلان ر ع 1 ىلا كوم ماقأو هاقلثو ناسدح هن رم ةلقع ىلع هبأ رس ىلع وهو هءاش هيلا :

 1 رتل 2 و و ومو 2 سو ب د مد هه 2252 دس هع هج ع ع جو وجع حسم

 صفقلا ىلا كاحضلا نب نيسح جرح لاق نأ 2 كيد لاق يوولا شيقل جدا نك كات ١

ْ 
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 (اذدهذ

 تب ف لاقوهبار 1 ىلا 00 ناسح 0 كدب ىعو ةياع 0-0 جرذأف ناسح هشيم | 2

 هرظنم نحن يناهد دقو د” 1 7 تشم

 0١ اق دج نم عرك قف ان هدشانق ىف كتفلاب

 هروزب هردخ يف لوصي ك5 نذاش قلم ءارن 0 5

 0 بدهنمتادراوو ةرتعص صيمقلا لبرذ سحعسإ

 هرصنتحو همايان الا # احدق هعدن ىطاعي ال و

 هربكد ند هللا كلا هرداوب 0 4 0

 "اضف ادبذاب رمشلل تلق دق

 ىلندعوت نداش ىلع ىليو

 ىدك ىب ر>ام ةافكر اما
 اناباق 43 را ب اذ

 نصغ اك مط أوقنه

 د3”

# 

 نب

2# 

 ةنف

 نب

 د

+« 
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 هرصمم يفو هيتطير يف

 ةءادلحو ةنكس. لسا

 هرححو هنافحا رحس

 - 00 نم بيطلاب

 نب نيس> ترضح لاق نأ ينثدح لاق 0 مكاو ادخال ساما لع ايا :

 كابا رمس هل لاقف نيسح 01 ا اله تدع 0-0 هدنع سلف رس هءاج دقو امو. كادعضلا

 نيسح لاقف ا عرأو 0 ضرعتل

 ندمإ ١ وص

 كمل فا تافلا أ
 عدد ل تف تر اعأ

 ةلكجلاو عادخ ١ تاه

 ىل كفاح دعو ىارعش تبل

 هريص هللا" ىلا ذاق

 الدته ناك سن الام

 مهشتح ريغ ىل لق هبإ

 ا وكلا اذيح

 هل بواقلا يف ثيدحو
 اهذذساتو . .يبطعت موي

 ينجحيه ترولا اذاف

 قي ا اذاو

 200 مولإ كاذ

 د

 د

 نإ

 نت

 نب

 د

+« 

0 

 د

 د

 نإ

3# 

 د

 كلا "لع * ىوطم“ انا
 دسملاو حورلايف تحدق

 يدقو هتنلق ري نم

 دغ دعب -دهعلا ءاقوب

 لا ىذدم يف برق دعب

 دعنا ل نيماالاب  ىل كنم
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 اريك الا رغصألاب دراطت د هين ي ناس ل 9

 ارزيلا قادرا بذاجم « فطخم يديسؤك تح
 ارفو  هراهخع راماذع اكل وح للا نا

 أروعلاو ةسسولب ا #١ املا 0 ضضفو

 ارذش هفا ولع ضرراقم * ترد ام جزامت املف

 اركذشملا هتاذ يف لءفيل # هرب يف سفان لكجف

 مث ةمارك الو الف ترك ذ يذلا قسفلا الا نيسحاي تلق الك لعتسنس لاقو قثاولا كحضف لاق

 ببرطو برقي اهلا اوهلتف طخلا نح ىلا ان اوموقلاق مث هعم اولكا الكاف ماعظلا راضحاب أ

 تراس يتلا مايالا نم تناكو ةلصا هل سمأ الا مشْلاو نينغملاو ءاسا ءاسالا ن ا 3 امو

 ايش نيسحاي قدقنأ لاقف هيلا تودغ دغلا ع نم ناك املف نيسح لاق قاف 31 يف ت رك ذو اهراخأ
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 ا انثدح لاق فافخلا ىلع ن: نسما (ينريخأ) ىطسولاب لوالا ليقثلا نه نيتيملا نيذهيف قئاولا نع

 هسفنل كاحضلا نب نيسح يفدشنأ لاق دالخ نب دحأ ينثدح لاق هيوره» نب مماقلا نب دمت
 ءاشلاو ل يالا رذكخوص نمو # ءاللا كرولا تاحش نك ل

 ساوت ىنأ لوح م م تنال تلقف اهلثه نيثدحملا نم 1 لاقام .ىل لاقو اه را لك قأ قح

 هلوق يف
 ءادلا يه تناك تلا ينوادو * ءارغا موالا ناف يمول كنععد

 هل تاقف نساواأ تكن نا "| ىلعو ىلع اذه لوقت ىل لاقو سضغف كتدبصق نم ا يو

 ا ا 5 ءاناو هاو ساد انآ تك 000 ا كنع اذعد
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 اق ١ لوش ساو 0 ةدايصق هذهو

 اذا اع الإ يلح اش مط نامزلا لذي :ؤ ىلعت راد

 ءارس يا رد> اهسم ول + ا ارفص

 ءافغا لقعلاب اهذخااع اك * ةيفاص قيربالا غنم تاسراف

 000 لاق ندا (ين" ا ىلوقب رقماك بضغموهو ماقف هب هيلع ردك الو اذه ىلع تر ,دقأم هللاو

 نيسحو اماما جح لاق م هتعملا نب دج ينادح لاق را مهارب | ىنثدح لاق هيورهم نبا

 ساو يبأ لوق أههمتدي 5 دولا امهعومجف كادضلا 5

 ءادلا ف ا جااب ينوادو د ءارغا موللا نا ىموأ كنععد

 ساوب 7 لاَقف هن دمصق يف رعشأ 3 اعزانتق 0# ا درولا تاكيد نم تمل كنا 3 لاسح ةد.صقو

 را نعا لاَقف 27 غرف 6 هن لا صو ا و كانبو ىه وهو م موملا رضاح 0 نا اذه

 ناك عمسل ىق َد> لحتتال را هل لاف هليضفتب مهو هده لثع ءىح م نأ بسح أم

 هلوق هدلشنأ ان تاو

 ءاعلاو لخألا 0 كاحو.ص نمو #2 ءاللاب درولا تادعشت ند تلد

 ءاهرم نيعيف ةقارقر لثم نع * اهفداو تعنيف اهكاوذ تضف

 تيبلا اذه ريغ هلك كرهدوف نت ملول هللاو ]ا ب 2 نان ًُ تي فكما دق ك.سح رذاثم نبادل لاقف

 ساوت وبأ ماقو هل م كك ا كتديصقو رعشأ تنأق قش ل فصو ند ا لك ا كاملا

 ئددح لاق ل ل ئاثدح لاق كوس ينأ كر هللا كيع ايدل 0 ) قرح ( ل

 35 ,مثو ديشرلا نب اص ا ع 11 دادغب | مصتعملا م دق امل لاق ل نلعمسا كاكا

 ىلع ناب تحك ناقكو ىهؤثلف هيلع ان ا 1 شيرلامتاحو كاحذلانب نيسحو ةنينقو عساولا

 تويت ىد بأن ليعوسأ 0 نود لاَقؤ كم < ىلع 0 لاو قار املاق عش كك بى يي دءس

 دع ند ٠ ياحب اعدو هكا دنا الو كاد 00 تاهل م 0 ل به ىديس هئييح ىلع نك نا

 : ل بحوملا لخلا دع 00 1 لا ١ يفا ٍل لاف كادعذلا ب نإيسح ىلا 2-0 زف يف م و

 كلذ ناق اةياصوب لعمسا نب نود ا اهعفد أورد ند نيب كال لو كلو كف هيلا 5

 ناد لاَ لعفأ تاّقؤ غابا

 2 الآ كباع هللا لظاا #2 ف بعل حا 2 0 9

 هرداق يان رثيرلا ن مو # 1 نكاد 0

 يل ُك أو مهدت :ءمللا كدحذذ لعفف امطاصيأ هتل 1 5 اما نود © تفلعو ا لاق

 1 كلا دبع نب دمم نب نوره ينثدح لاق يم 0 ياحب ينةحاو ينرضحتسا ا

 فلا لعر 1 0 و ف ل 0 ريد نإ ب ثرالا 5/ له ناك نود. 0 0 يل لاق

 ةلفغ ىلع يع دب نأ ند اال هنال ةمدخاب افافذةسا ه>ايطصأ ناك ا ع املا مدد نه نأ ء 2و



 )هة١(

 رضح اذاف ىقو.غلا ريخشب نبا بقلي ناكف حوبصلا بحي مصتحملا ناكو كلذ نم هنماوي قونغلاو

 هايأ هام قوبنغلا ناك اذاف هؤأر اذ برشإام للم هإ 0 320 هدم نينغملا م مصتمملا سام

 لاقف كلذ هعنمش رضد اذاءامدنلا عم برش يتح كانك 00 ند حيصيف هب هيلع اظيغ ةلمح

 نعم م ناكو كا رمضلا قلو 0 يفو كاحضلا نب ناسح هدف

 ااءقم 0 كحقك د قوي علل ره يأ بح

 مد م ثنس سلا تاي 3

 ناتتن نأ سانلا يف كقحو # هلعف ف رذعل كاذ اللف

 الملايفالخلا نود كطارض# .هراتخا اع و هبشأو 3
 دش 0 0 .حأوبأ حزم لاق د ردح نب لع نارع انثدح لاق 0 فاخ نا د( تدخلا 1

 ةلدلا يفت اع دحأ 1 هنم ضغ اباو> نيسح هبواحف هضْعَأ ا كاحضلا نب نيسح عم 0

 9 تر يف الفن يأرو هرذعل الوبق هل روظاف فاحو لصتتو هيلا رذدتعاف دغنم نيسح 1
 كلذ يف لاقف هنم هدهعي ناك || ٠

 رمشن هناف ريمالا هحو # تفرصص ةلمل نيحمت ال

 رصبلاك بان ريمضاادقع * هتريرس ىف كبابث اذاو 0
 ناكو كاحيضلا نب نيسحا ًاقدصيأ ناك لاق راشنلا نب دم وبأ يندح لاق ىلوصلا ( ينثدح ) 1
 تق او فار ت رو دق نع نأ ايدل لاق ذأ ىلا هن دا ينأ لم هيلا 0 هعم ىلبح هريشاغلا| 0

 تاهااقس الا يح ءاف اف لاو ىلب هل لاقف هل سعأ يع 0 هش تل كداوم د
 ريغ ىلعي رح فد رظ "يذل ذناللو ا ايوس ١ هل ةيراح تايهوهرئاخذو ةدسز نب دمحم نيمالا ظ

 ه رمد 0 ومو 48 و هريشع لجولا نس اح نأ نيسحاي ىللاقف 0 يئاعد نيمالا نا كلذو دمعلا

 اهوقص ُلَع ترد دقاو يشن لدع قى م يصوءانغو اهحو سانا نلا ةنالأف كس راح نأو 0

 06 أهرم 22 ىبا و اهايأ 5 ع اطالداو ىلع ام | و هس م 2 ةنلا ىلع تصخاوأ

 ناد 0 م نأ عاب || كل ا ا تذغ اذاف 0 ينغتل ؛ ىش يف ام 0 :: تدالابل هاد ريق

 َُ 0 فقرشافا از الا دا هيلع 6-5 الو ءانعل |! ندحلا الف كياع قم نا

 ردح ٍْق شلح ةعاطلاو عمسلا ت تا بون 0 بوو ا 7-5 ىلعو كر ام ققشاو 3 6

 اد هذ قل | كلا امان ي ىند تارت “أ ا دقو 3 عو ع ميو ا قر ةواخحلا

 مثهلعفأو ل وقام 1 تاعدجف ىرخالا ف م 1 ف بطقو نا امو تب رش و تب رطو

 ثن رطو ةدارش تح نأ ايت كلم ف نس د هم أ لاس تنافس لا تي

 30 ل تح هيف ركفا اه نقع لاو دقو اه ا مف لضعلاو للا ظاب وهو

 0 ا را و ا دا م مع حا و هين كم نحال 20007 ا دىديب يل جوع دو وا ويح ماع

 انك و ور ووو هد نام

 رحف يرصو هد ناب نم ىلجر رجب سمأو ينضماف بضفف هركب ام تدزو ىلقع بهذ يرش

 لد 00 لوقا يتصق َنَع نواح يل نوعمد ودب ىانلا داو أ 3 مف تفرصو

 ا ىعهو هيلا كاكا نم ىنع ينيقاعو يف رصل نيئمؤملا ا يي موقف يبدأ كاس ذينلا يش

 0000000 ال111 لأأذأ|أ|أ|أذ||([|>[166 01011

 اكمل كار تك يراضحاب ا يكدر لو هنأ ةراشدلا ينتءاج مث رهش هيف 3

 ك0 ا ها اتا با | ا



 7 2 تك 5 ا

 ير 7 ع
 40 ا

7 . . 

 1 اعلا ةركانلا

0 / 

0 

 ا ها

 , ديبي 3

 000 ٠

 ١ هو

 0 ا
 اي 2

7 3 

4 00 
3 0 
 ا
 ا ل
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 3 ١ 2 .٠ -

 ها
0200 
0 

 ا
0 
 00 3 7 ا ا
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 000001 ىلإ لخدو نمبلا لاقو ماثو ىلإ كحضو اهلبقف ءدبأ ريمالا يئاطعأ تلصو
 0000 ا للف تكتف ىلالام اهلج نم ىنلان يتلا ةنشحلا تنغو .ىزيغ رضحب ملو اس
 هيف بحت اب ردقلايرجوىفالخجكا هللا راخ دقل نيسحاي يل لاق مث تنسحتساو تبرشف فن الو
 00000000 آ١ 01 نا اطانا لك تيضرو امم ديزأ ىلا لالا .ىلا تداع ةيراخلا هذهنا

 هللاو كلذ نودب نه كتلصوو رائد اند ةرشعا كتاصوو تاعف دقو كل صاصتخالاو كنع

 ال نأ كاشف َكِلِع كلذ دقحت مث لاحلا هذه لثم ىلا دومت ىتح كلتاق ام تلعف تنك ول
 لإ لذ 0 ا كنا ف تورو هقفوت لع هللا تدحو هركشو هلتوعدف اهتجال ىلا لصت

 نما للا ليصل ارفاطلا و اهتالصو الا 0000 نك اق كالا ىف لخادكو تفرصتاو تركس نا
 يش لكف يف 0 نا ةكلاأس الا كلذ دعل 2 احم هتسااح امونيمالا 3 ريغل لاملاو بايثلاو رهوجلا

 تيسانوا هللاقف راش ذلا نبا لاق اهءالص ن 2 نخد امو اطان لغفن هد ةنأ اهلا هده ىلا هالعلا هتتفنأ

 اكد لاق ىلع 35و نسما ( ينثدح ( هف كل هللا هقفو مم 5 الو ثيدحلا 0 هه نه نسحاب

 ةعقو بقعب نيمالا دم ىلع كاحضلا نب نيسح لخد لاق يبأ ينثدح لاقديورهم نب مماقلا ؛ ن دمحم

 هدشن افهلنذافدا كلاالا 2 ميرا هانهف 5 هوحضذأومهومزهف ر هاط باكا دادغب لح اينو

 هرصنااو 0 هلأ ُظَح هللاب قل هللأ نيمأ

 هردقلا وذ هللا كالك #* هللا ىلا يمالا لك

 هرفلاو 5 : كلا هللا نذإب رصنلا 9

 هربدلا وءوسلا موب ك5 1 َْق [ناسللاو

 0 رم ا,عومط هيزإ تت 0 ملا دروت "ب "اكو

 هرخلا مهتناكفمه * انيقسو انوقس

 هلآ الو العار انجانرلاكاذك

 يمدح لاق يلوصلا ) سدح ( كت وهو مسكي كرا و مرد 0 6 رمدتعلا ه4 ع

 أناقسفناتس يف نيمالا ع اموب انب رش كاحضلا نب نيسحلا يل لاق لاق ر اجا ولا ى نب نيسكلا

 ترطعاف لوبال تو ىلع جال | كيسا 0 قوذ نأ 3 هزرخو ب ركل ف انب لدحو قيرلا ىلع

 ل١ (نحلاف م امش 5 ةفاقر 3 || تأم وأ ة روش كل لعد نأ ىلع م مرددفلا أ مدخلا نه امداخ

 كري ناك هلال أ لا لع ديحاو لكف 'يراخج ملم نك رك

 نع دهب 1 اناو فوطب لعحو ينيك موقلا علطا 8 مسحب لاق 5 هلصن 9 8 مع ائم دحاولا

 لاقو ىرولغ ىلع اهلك اف اهذذاف ًاط اطتف ةقاقرلا ىأرف اهنحت راص يتح اهلا يب رمي وهو ةرجشلا
 ا ىانلا ىّت أ انا يناوصال ت تأّقؤ 0 يناصو امو 4دس اح ىلا 0 رم ّ ضعبأ ت تاعح هذه

 سعاشلا لاق 0 داك ا ل قمر كسميلم ىنتافو ىنم مهرد فلا بهذو

 مور<< مورا و هحوب 7 + 4ةمحطمديصلا مول ل 0 و

 نب نيس>ح ناك لاق دربملا يوحللا ديزي نب دلع ما لاق شفخالا فالح نإ ىلع ) ىنث دح)

 همس ل
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 ناغدص اهل ناكو ىراوخلا أ م تناكو رفعح مال ةيراح يوه عياخلا وهو رقشالا كاحضلا

 لوقةتفةفحصلا ايلا جرذف 6 نم: ايد | انف تاقامدل لوةتف ءاح اذا ه ءلا جرخ تناكو ناي رحم

 ىذلاىناسغلا مداع ىلا كلذ اكشف ةفحطلا ل د 1 لخد 1 اتوا قح اهعم ار 1 ةيف يهم ًارقا هل

 رفعح أ 0 ١ افا مهوت :ساف هل اههود ل هلا رفعج م ادن :ءاذكم ناكو ردا ا(دهحدع ناك

 كم رف اهف 00 تدي دقن لالا اذه د” لاقاو ا 1 عيللا ىلا هجوف

 0 2 نيسحلا لاَقؤ

 دممعلا يف كنوموادمت ىوطا مهسب دإل نم مسهش تيسلاةادغكتمر

 دقلا ةرطاش عيطقتلا ةيمالغ اهلا ةموضرم لاب رشلا ةررؤم

 دعؤلا ةيذاك نفدضلا ةرتعم * اهنانث زر فاد |

 دلال ع ممدو عمم شدقو * ةرفوو قود ند

 دعبلاب كيلق تحدقأ اذا تومو مكب رق رق عم  يوطاب باذع تلاقف

 0 هيل رودلل تط دقأ

 ان

3# 

 د

27 

 دهحلاو ففسأتلا ني ةظحلي ج هداك دق
 نب

 دما بلط يف رغلا يدايالا عصا *
2# 

37 

 دحلايذوتامركملايذ مصاعملا * رصقم ريغ راعشالا يف ك كش , 0
 ليمأا ةعور مكنم 1 نمايف * انني ع.جي .ناسغ ىف لعل ا
 ريس رودلا سانلا مصتعملا عطقأ لاق قراخم نب نوره ينثدح لاق عكو كيفاش لإ دم (ينادح) :

 هلوق هدشناف 1 لخدف ائيش كاحضلا نب نب نيس عطش ملو اهئانبل تاقفنلا مهاطعاو يأر نم ا

 طط#ىبص تدرؤا دقلو # يل ةطخال هللا ني هاي

 طلغ نك نع
 طيهوامف دعصا نم لكح

 1 ظ #3 ةملظم نه اش هد يف انأ 1

 طساام يفرط طب ةصرع# ىناو اكس كل نو
 د

 [ط ء ري كالسملا ةيعص

 طرف دعب اطر ىشعلوا # نطو دل ا
 طقف برقلا ةداع ىلدعأف * قكسم اسرق كما ل +
 طخسو يزذ تدهأ نلو * طم !١ ةردق“ نم لك

 يفرج لاق ىدرإلا ساحل نا ىربخأ )| اللعب هتقفنل رايد فلانا اطعأو اراد هيطخات
 ةك اب اهيفو ةريقع ترر ةيهاتلا نأ عم نقم :؟ لاق كاحضلا نب نيسحلا نع لضفلا ىمح

 ةهاتعلا 1 لاقف اط نإ ىلع جش توصب 07

 اهاشح دك اهعمد ريغ * نيعب ةك اب كفقنش امأ

 تاقف نيسح ايزجأ
 اهادصاممدو تطودقف * اناوح 0 ةرفح يدان

 امزاع تنك لاق كاحضلا نب نيسحلا ينثدح لاق ىحي نب نسحلا ينادح لاق ىلوصلا ( ىنثدح )
 دمام سداد دددعصمبببمصابباببابصبببببب ب ببسسبمسبببسسمببيببسيسمسم««ب««««هسممددس مبهم سس سس ا سس سال عييسسساسمممْْاساْلالباا"ابببب ا



 ندا
 نيس

 كالو لئام كلا نأ نيسحاب ُّك لاف ةهات ءلا أ فلق ى قعول أ هلك يئاساب ريمالا قرأ نأ ىلع

 فئيولتلا نم كل امين تقلطأ دق كنأ الا 0-5 ناب قيقحل هنأو نيمالا ن 4 كَ 9 تا دقو 1

 دق قار ءلا 3 بتدصنم :« نوكأملا اذهو هيلع طا ع هل 5 هريغل ءاده راص اع هل 0 هيلع

 لوقت 0 1 1 كحيواب كسش ىلع قب 8 كيلع لبقأ

 ته خراود تانصخماو #2 "اف م اميرحاو 7

 فرش مهل قى نأ وزع * مهل مودينا كدع تاهه ْ

 هّني زحف يحصل دوق أ 1 ع كاتم له رفام فالانو ىات - نيش 0 اناا كر 0

 وب ينتدح لاق اك 0 3 ا ) ىنندح وأ نا تدك ا تود لوقلا تعءطقو ريخلا

 0 هحولا ليج ىلاوملا هذا ند ل 2 أنعمو كاديذلا نب ناسدح انءلع فقو لاق ءانيعلا

 لاقف نيسحلا هيلع ليقا مْ كلذ لاط 6 هنع ضرعم ىفلاو هندح يتفلا ىلع لشي لعءحو اليوط

 ردباب كمت ضعب انياع الهش * ةحالم تقزر نا'انيلع هنن

 صهدلا ان ريغ مْ 5 اند 2 اعرو اعدام 0 5 الط دّقأ

 يننينغملا ضعب ينغ لاق نالت نبا ينثدح لاق ىفوكلا مساقلا نب نسحلا ( ينربخا ) فرصناف ماقو

 وهو كاحضلا نب نيسح رعشب عولخلا دمحم ساحم
© 

 تس ورح

 ليقتسم كحايص اذهو #* لطمن ةعد از تلا

 اك الا نداغلا هتحلطل #2 انعار دقو راقعلا يذهو

 لاس م 2 كاع د»* 00 انو هب داعف

 ل

 هلآ 00000000012 210 ىلإ لحم ضاق فذقو ركسلا ةلغ ىح نسحلا اهفوتن رف لاطرا

 - هنأ 2 #2 ةرط هأ ع يفاف

 حلالا رمطعملا نم © ةيصع تنك اذا

 بادعه> يوس 00 كا كس مو

 تل سرد * ةلمر نم برشاف

 بس ام ثيح نءفل * امزلا ينابح او

 ند ركلا كلف قا امنلا ردن تفضانو

 بضنملا نم ماولو © قيضوضغ ىلتبأ
 ترق رف رك ع طرما و ركسمأف
 بحاملا ةمدائم #* هب "دا 7

 0 د نب لع نتدخ لاق كلا ( ف8 ةنلصو ا ناو ايدام ىلا هدرف لاق

 نب دمحا يبأ مادخ نم هدا هيام دقو هدلعلا كاستل ن نينحلا نا نودمح نب دلاخ نع رصن

 كات تان حست رس حس حصر سس ص دع مسوس لس هد حرس سس رمل دس ب تتلو جس 2777 7 2117 777127 511757 77



 هيف نيسح لاَقف ةناب نا ورم هف ينعو ارعش هيف لاق نإ ْق همالو 42 ثدّس نيسح ناك دشرلا ظ ٍْإ .
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 هروح لع هلا تحب ضغو * 5 ل لاقي نب يدك

 هر كلغ ها تاك كوس سس ا حياملا كرعش ىل عمس

 هرظن نمروتفلا نحو ف سؤ دل ةلفلاس رت ماب

 ءربكح ىلع ابصلا كيف دواع * برط نم نيذملا نيد
 ور نع تون نب لبس نا ن'دح لاق يك وكلا ( ينريخا ) اكلطقاخر م ةباب نإ ورم هيف ينغو

 هريق. ىلع كاحبضلا نب نيسح نتك ساو وأ تاعك كاق ها 1١ نبا

 نمزلاحافأو هس باشت © ”ندكاي قامزلا كراك

 ندب اهبطو# حور قرن مل * انل تي نكت مل ذا كتتيل

 ناك لاق 1 0 لاق ةيوره© نب مساقلا نب دع ىئدح لا فافخلا ل 2 ) يريخا 0

 ةيعلو كناكاذات انك نآكو ريصن هل لاقي تاحارلا ىوادي ييبط كاحضلا نب نيسحلا راو> يف

 كادحضلا نب نيسحلا هيف لاقف تاحارملا اع نكت مل ذاو نيئنحلا عم لخد|]

 شيراكتلاب بط ريصت * ها ا سدل ريصن

 شيجمو تال ىذر لاقم ل هوا قلاش

 شعارملا . ريطلا بلش“ .* انشرفىق. لن نا كل له

 مهتشيف .شيعارملا ريطلا باق بعان ريصناب نايبصلا هب حميصي كلذ دعب ريصت ناكف ةلدانملا ى

 تدقتأ لاق كاحصاا نب نيدح نع ىذن نع دع لاق رب ىنادح ) ) ةراحجلاب مههربو

 د رعشلا نه؛هتلقام 1 نمتناكو # ركسعلا اناحر كدقفل * مف لوقأ ي ٍدااىقد.صق رذانم نأ

 كلذ لطف ءازر 1 نيسلع اناقف تيبلا اذه ددرب لعحو هل>رب هاقلتو فتسلا ىلا هب يعرو هءادر

 تلا اذه ةداعا هلآ كلذدع انكو اتمتشو همتشفت كب اريط ءلفاتات الضال ل تان

 نب دمع انثدحلاق ىلع نين سحلا ( ىنربخا ) هياع ردقيام حبقاب رذانمنبا مث ددحموةراجتللاب يم ريف

 ديزيوبا اذاو كاحضاا نبنيس> باس ترص لاق للءاك يا نبا دما لد لك ةيوروهنب مساقلا

 ا امه تاقف كاحضلا نباىلع مط ندومسا لق ىبراحلا نارظتني اهو يونغلاةرزح واو ىلوللا
 يلولسلاو ىوذغلا انم عمتجا امم بحتا ايندلا ىف سيلف عمت نا مؤالا رظتءديزي وبا لاقف نالخد

 انثدح لاق ٍياسوبلا صزالا يلا نب ديزب نب د (ينريخا ) يلهإب ىلع اولذديل ينراحلا نارظاني

 وهوهب س 0 ناقاخن ١ حا -هلا ىلا ليم قثاولا ناك لاق كاحذلا ن ناشد ىنندحلاق ة ةش ا نب رمت

 ناقاخ هبا ىلع لذد دقو 0 مت :ءلا هل لاقف ةنطفلاو عسب 00 ديح اك ذ حتفلا ناكو مالغ ذكموي

 نيئس عبس هى داوهو فتوتم ريغ وهو هل لاَقف كيا اراد وا را نسحااجأ حتقاي جوطت

 د لد هذه هل قثاولا ناكو هانتو هنم بحمف اهف تنك اذا ينآ ر اداه ومموا

 نيسحاي ىل لاقف حويصلا ىلع قثاولا مزمف ىفوعو قافأ مث ةيعص ةلع قثاولا مايأ يف حتفلا لتعاف
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 هيلا تي 5 حويصلا لآ هوعدب حفلا ل ع تان كلا

 ةتلذب بوت يف اركاب ىل حال دق * ىنقمرت وهللا نيعو 0 مل

 هتاع هوركم نم صاخم امل * هب مادملا ترشبو ا تدا
 ا دس ؤرعا .ءار اذا © ةمركم حا رلا مرح نعيفلا بذ

 هتافغ تاقوا يف رهدلا سلاخو * انل رورسلاب لحتو انيلا لحاف

 نب هللادع و محأ نب بوقعي يمدح لاق 0 ( ينريخا ) هعم حبطصاف هيلا راص حتفلا اها رق املف

 هللادبع دنع تنك لاق كاحعذلا نب نيسح ىدح لاق يرامالا دم نبدمح ان دخل الا دعس نك

 قدس تما دف ىلع |0000 31هل مداح و حطسم رهو عسرلا نب لغفلا نب ساسلا ل
 تاقف لةئدذه انّثدق يف "يش كرضح ناف مداخلا اذه

 يهايشا برش يبون باطو » ىهاللاةهاكف يحوبص تدحأ

 يهان «"ضئنم موي لبق ند * 0 والا دتكساف

 # هاما نوحلات ززاؤم 0 ا مرت ةئاب

 يهاد برحم فيطل ىتس # هدي نمو هفرط ص كيقسي

 ىالاو روك لا نيني ناريخ .* 0 0 0 ْ

 ادع لذ يالا نإ لك( يت رخ )انموي ةيفب هيلغانن رش واحب .اءانل هيف ينغ و هللا دبع هةسحتساف لاق
 كلذوإبرشواممناو>ا ضعبدنع ةرم رسيوكاحضلانب نيسح قفتا لاق هيبأ نع ضيفلا نب ةداوس ّْ
 عمتجل س احب لفت ائيلع 0 دق يد.ساي ريسل نهسح لاف نابعشب نم رداوالا ريقفلا ىف

 ناك املف ىف 7 هنأ فاش كلود ا ينحاوتر كس دق هل لاقف كاذب هدعوف هموم لق هيف

 لوشي هيلا ك0 رككلاو 0 كرا لامر نمح هلا نتك دعلا ند

 شا ىف كتاداك « ردغلا لع ترا

 صهزلا كناو>انمت * ةلذتسا امو تفلخاف

 اكل تاليف ند كلا ©« د انما تتح نين

 رذعلا قاتخماب كل * اعف ىنءقاامو 2#

 ظ ريصصلا نه دب الف تس نأ تنأ ىدلفس

 0 ىف ل شمسلا * كايف قرف الواو

 ردغلا ىدمتز>ناو * ولا ال كتفنعو *# 

 ا نه ج رذتامأ

7 

2# 

 د

 ردصلاب نش ناو ا * غلا ىتعرح ناو

 نب

 ان

 رشعلا ف كداعي» ف #*

 رطفلا ىلا حارلا نعم * وصلا انمطفب 0 ٠ْ د
 لم اوبا وج نسح أن اكءلاةف باو لا ناكامو رعشلا اذههل رثأ امع كاحضاا نب نيسلعاتلاسف لاق ||

 كلذ يفتاقوللللا لل[ ناطوإ اميْضَق وان رورمس معو هل وأ نانعل ُّق موصلا لق انعام>ا نك ىللعف
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 ا اس تعدد ستوب ع
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 خيم.“ ريغ 7 و ٠

 0 يلا 3 نيل

 0 ار ع >- مم م ا ا ل م

 اج 5 00000 9000 دب حنو عرف
 0 ا 0 0 ياي ملا 00 م حم 94 3 : ::ةيومتم ا 7 2

 * ىوطا ىلا ارسق باقلا ند تعال

 د اهي كياتع ين الاف يا

 0 ىلدو» وقص ىرعأ نأ تدعوس

 حلطلاف لئالف نيرهلا ىتتلم ىل
 ا كَرَذ ن ل تلقا

 حلصلا ل أوفع داش 1 كيديح

 ا ىلع عب مص ا ند نكلو

 هل ثضم امانأ 2 آآئ0 كادعتلا ٠ نأ نيس هيا رك ص فلا ٠ نب ةداوس يقدشت سام ءلا كا ىلع لاق

 | روش كلذيفلوش نأ هلا رمل ناكو 4 ملا رمش ع 0 صققلاب همويزوركلا

 مرخلا ةماجح ا الو *# 0 نه مانا يرسل

 انقارب نا ال باغ دق

 انضواشبأ دعسم ىحصتساف

 سلا ري
 ةدك ارامل وص

 حرف ين 1 يح ترا

 يرن ا ام ميت يم أ

 هيدم تدن ذأ لدال ايقس

 0 ا 1

 انءمح ؛ رعلا تامصق ذا

 ه ةرمس# 0 ةليل و 3

 ابتلاع ا ست 11
 هن رمح عسر رص أ تاب

 هب تقيس دعوم نع 0

 ال ةعورب ادب نم يبأبو

 قدسوو ةهدفش ىذا

+ 

 د

3# 

27 
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 د

+« 

5 

3# 
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 0 را ماقال مانو

 منكم لك يف نواح اذا

 يل 2
 مرت م انلل يد لع

 ملح يف ا 8 اك

 مهلب نيقبلا نيع تبشو
 #2 1 0 اعان ىي اخأ

 م 1 0
 مدقلا ىلا ةنم بيع ام

 اغا كلا 3 ّ
 لاو نوط نا
 ماقكلا ىلا هسافنأ درب
 3 مل ندو هيما نمك

 ماو ميحعتلا ةعبطم * ةنيزا نيلجبما| تك

 مقسلا دال اف ا

23# 

 ان

«+ 

 د

 د يف فا ولا تح انعااذا

 منو ىدحاصاب ايه تلقو

 ركحاض «تايشلاك ايدساف

 ةحشوم ةتيز ءارفص

 ايا مارا ةلخ

 د

2# 

 د

«+ 

 مرّكلا عراصم يدحا كلتو

 # مهباحافما ردملا

 ع ىلا اهدعب نم داعو

 يمزنام تابو هيد ينعي

 ملتاك محأ يوحأ ةر حس

 * ملرلك بف انانأ ت

 مسكبم ءانالا ىف قراب نع

 مرض عملم ناوجرأب
 يد ببدأ, ىرو رمد بد

 00 زر ا ا ا 2222222 2-2-0

 ( شدا قناع 650
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 ملف اذألا تدع نان ردع # !ايفكلادبنارذعلاعحارف

 | ديلولا نب رمّمللا ىتادح لاق ى وز ضيفلا نب ةداوس ى :دح لاق سايعلا نب ىلع ( 0 ( ظ

 ٠ ]| ةيوحإب رسب نعم د 18 !و هل بارش ىلع وهو كسلا ١ كلا لاق لاق يعورخلا ظ
 5 هيلع ما ءايذلا 0 م هيححف لس :؛تأادم هل يرد هنا هالوم غاب لاق تاه اناق 0

 كلذ يف تاقف هب لك و. هل طظفاح هم وألا 0 نع 5 لا رفا

 ءاكل متل ويصل انط ناكال نم

 ءاحفتتكاف هل نة هر هان 0

 هاءنم يءاقلو * يرو قات ام ذاق

 هادؤ ءوسلا ند 4 » ىقر هللا لعءح

 هارلو ىدلت ند. «املايف جرقأ يذلاو
 هآدؤ ءوتحلا نش #١ هلا اتا لك

 ةانماو ود نم سار #_> الات 6 نماهس

 0 نب هللا دبع ىنثدح لاق تناكلا سايعلا نب ل لاق سايعاا نب ىلع ( ا (ّ

 تاقف ىلع رسل بضغ ير ل لعاب اني 1 كاحضلا نب نيسح يل لاق ساو 3 لاق لاق ري 0

 امو تاقف هشو يب حاصلا نأ فاران تيضغف أمنع هئم ا لاَ لاق كالد تاس دا

000 0 : 

 ب

 اك كب يرورس دعب * اءنحاص يرحم نأ 00

 ا كلت لل وعش * انك 0 يلقب نا
 نعل قد_صي هلو * يذاك ادا يف تل

 كافرا ل هلا هذه .لثع هلا لسرتو هاضزت 0 د 0 كو هل تلقف لاق
 يال 0 ماو هلع ىطرو هحاباف كتلاسام ةقلباق لذتتلا نيتك وهو

 مآ 0 يانا تلفن كاحضلا نب نيسح- اموي ينءاج لاق ب نب ىلع ينئدح لاق

 لاقف ىديساب تاهتلقف وعر كلذلعكديزأالو | رعش هعمسأ يل لاقف

 هرازلاو ةروزلا اذىح اب #* ةل_فغ ىلع تراز 0

 هرحاسلل رحاسلا ةعييدخ * ىلل اهعدد أ كبر 5

 "1 1 امتراد تندتاو #4 اشراب تنعذأ ام اذا

 هرهاس يب ءازولا تنابو * !ىهاس ها تب
 كاهل هس دع ليوا + ىلل انه تيعام لوقا
 كيا انو يب ةملغ نم * ةعست ىلع الا 95 5

 هرفاولا ةرعشلاك هب رش د ةر ءش يخالال اه اق
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 هيهاش هوه> ىف هر وهم د هبرح> هل هاجر ناب

 هرساخلا ةركلاب هقحات * ةيلل اهعدتي دغ يفو 1!

 ا لاو لع نب نسحلا ( قدح ) كاك تضاف كاقف قداس 1 نا سَ تديز هل تاقف لاق 1

 ىلع هئفط بط موبيف مصتعملا ةفالخ يف قثثاولا ىلع كاحضلا نب نيسح لخد لاق ءانيعلا وبأ انئدح

 هدشن اف تاه لاق تاقام عمسأ لاقف هل طشنب / حورصلا

 ةأن صخنم 0 لق ند د هةفاكم . نم ووللا 4

 هأس نشل 00 5 1 قاطتنم 0 همر

 5 بر# فيطل ىف د هدب نمو هظح نم 00

 يهاسلاو روك لاني نا رحب# اهعراش ناك انا ناك

 ( ينثدح ) نيسحلا لصوو خيطصاو-زبتت نأ ةقيقط شيما ةعرق كا لقد را
 نب مصاع ليشلا وبا ينثدح لاق هيورهم نب متباقلا نع قحسا نب دم انثدح لاق. ىلع نب نبط

 اذاو نير هلا فرد عصر ىلع هق رمد“ 44 قا 0 كاحعذلا نإ نيسحلا م ع لاق يمجربلا بهو

 لوش عن تا و قع اان لوشو [هد 2 رب هب رمضل 5 اهرح 2 ع ها 8 علطت ةيراح

 كسلا يملا ووذ يدش ث يح نم# اقرصتم ن؛ةيرقلا ثرادىص

 كلملا ١ طابو اذ ملال * نقءاناكا ةاتقااذا 2

 اكضيضو يتءيضاي لوقت *# اهرح ىلع ايفكأ ةعايصاو

 ) ين هدح ) تاقاما تدهس لف رأأ هاتحيضفاو تلاقو اههحو تطغو ت 2 هلوق تءمس املف لاك:

 اقلأ تنكو قد قد كا مك نب نيسحلا ناك لاق نوره نب نومن 5 ىنادح لاق ىلوصلا 0

 هيف 4 اديشن و لق وتلا س ا ل هفارصنا كيو ١ 0 مش تعم ل دلو ةسفل تت اكو 0 5 أ

 قكافش يف همر ادناه اذا دك 6 تابثا ا 1

 قسافب 2 ةيليعل اقوسف د ىنماسو م 0 يناقس

 قشاعلوا تكا ص0 #* هدو هللا ةيشح الو مقأو

 د” هياذحو ىلع روك ل يناو

 قرافملا بايشلا تاداعب دوعت * ةرشرهدلا ث دحواىل قشعالو

 هدالواوهتحوزا يف وتلاهنا قارا لعحنا هلاسو لك وت لا طاخب لاقفهئازرأ تءطقف تاققاؤرإ

 قرافملايف ةييش ىناءسو ناو

 انيملشملا "فهع :قكيوناس اضاع كسا نإ

 فئالخلان الب .
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00 

 ا 05 ١
 3 0 يس م ل ص سر ١ ٍ :١

 ظ ارامل مرام ماع لاو تان دع نبا نا
 ادام هي.ص أرعلإ ةسص فاذخو ىضمو

 انارعتسم براقا ف "الخ قىربسع ةريهم و

 دك كس م اواكح ةيارح ةالولا عطق

 أم 6-0 دري نذماف

 1 ا

 ءركشي لاقف لاس اع هل لكوتلا ساق لاق

 د

 ن

 نت

 اك نوت كلام اولا ترافق: رحصأ
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 انييقارم ريغ هوعطق *

 اكسل )لسنا ل نك

 سايلا/ تام تح ساللا بقاعت * هرواعت ار 0 نم كا

 نيسح ائعمو نيلَعَو اك لاق كلام نب هللا دنع نب دمم ينثدح لاق ةمادق نب رفعح ( نقرخا ( ظ

 لوس اشناف هب تف>تساو هيلع تحاصف اهشمحو ةينغملاب ثيعف دين ىلع نيو كاحضلا نبا

 نقذا اههحو الثو * نكع ابهحو يفاط

 00 طرا ناب ظل نشك ناتماو

 تدسكف ناتبيلا ناذه عاشو انموي ةيقب اهب انعفتنا ام وتيم دق تلق ىتح ةينغملات 0 كحضفلاق ٍْ

 8 ا نوما ربما نم تاه 5 نحتف نيلا اودفلا عض وم يف ترضح اذا تناكو م 1

 ليم يعو 0 اذ #ه رضح كالا ربا ايدو ارح ( لاق ) اريح كلذ دعب اط انفع

 نحو كاحضلا نب نيسح تلأس لاق ياهلا دمت نب ديزي ينثدح لاق يمس ( ينثدح ) دمم هاكح ام ظ

 ةريمبلا نا ؟ ذأ ىكلذ ايه 1 تداولا ة هر يس ملا لاف دل نك كولا نيل
 لاق رصصن نب دع نب ىلع ينثدح لاق دام يذح ( 2 نيكس هئس جاجحلا نب ةيعش توم

 رف مزال كاحضلا نب نيسح همدان ناب ل 0ك وتلا يغأ لاق نودمح نب 0 ين يلاخ يف :ادذحا

 ريخاوملاو يرقلاىلا باهذلا قيطي وه هدنع رضح نم ضعب لك وتملل لاقف هنس 0 كلذ قطب

 ىلا اهتاصوأف اهاصيإ يناأسو اهاق ًانايبأ يلا عفدف كلذ هغليف كتمدخ نع/زجمميو اف ركسلاو

 ا كا

 ادلع مآ ناو ردع « اهو نيام يف .امأ
 رخأ عستب نيدعاصلا عم * ادعاصامتزجدقو فيكف
 ريشبلا نود نينا نبا نع * همالقا هللا عفر دقو

 00 ارا ل اراك ل لع رسأ نائب

 رادتلا كم رق همن ضرالا ىف «ةلآلا :ءارتمأ نمل ناو
 رد 0 لاو نانا < لاس نانع ىلا شك ناف



0 

 ركلاتغاب ناىليذ الف * ينده ريكحيف حان الف

 ريخأ ا نم اروح ى .ةعأف #* با.شلا سقعب لح سشلاوه

 ودعا اذأ مولي اذ: نُث * هرذع ىل هللا طب دقو

 رصتتملا 3 رسصنب نعو # قدغم فنك ىل يناو

 0 وأ نلبس ح حا # امسلا لضف حايرلا يراس

 روسلا يح وفااخاذنمو * :هناريم يحولا دكأ هل

 رجح ا الا قلع تدك ندر هعايشأو دوسحال امو

 ناكدل نيف ولا ا ةمدخ قاطا ول تلقو دع ىمالكب اهعيش | طرا اماف نودمح نبا لاق:

 0 ١ هلا ليش اسدحاف هللا الا مهرد نفل رشف هل ذَذ تقدص لكو ت ما لاَقف انا

 ينبرض لاق كاحبضلا نبا نيسح نع ىلاخ ينادح لاق رصن نب دمحم نب ىلع ىنثدح لاق ىمحع

 ىلا لم لا 3 < هللادنع هيا ةلياممل ني“ الا ينب ريض م * هدلو يتيحصل هتفالخ 2 ديشرلا

 نم هحاب ."ىقل قئاولا قرع مث نومألا نب سابعلا نيب و ينيب تناك ةدوا مصتعملا ينب رض مث دمم

 ًاعيفش ماو لكوتملا ينرضحا مث ىل ريذحتلاو يف علولا ىرحم يرجب كلذ لكو كوتا ل يناهذ

 كؤانا قب رض م يفب : رمضت نأ هر سف نإ نقولا م هل تلقف ىلع لكوتلا أ بضاغتف َى علوا

 كمرك او كنوصاو نيسحاب كيلا نسحا لب لاقو كحضف كبس هتبريض برض ر كر نأ معاف

 دمع نب دمحم ىندحلاف ليثارسأ نب بوقعي ىنثدح لاق رامع نب هللا كينغ نإ 32 ( ىتدح )

 > نيف تركع 3 كنوع هد 3-2 نيف

 هرج سد وتلا لق وو ل ب ا. دج يلج نيس

 كءادف هللا 0 8 فك هل تاّقؤ كاحيضلا كس نيسدح ىلع تاخد لاق ير اريالا ا نبا

 لوقي اتنأ نيف أ ٠
 ريقلاو لآ ءاّضو<ضرالاف * انتم هللا اا ا 1

 ”ظضظ5هه + 1-١

 رد و ئىث ةقا قمل 0 امنع تدفقو ذا نيناملا نأ

 كمرب لا ىلا ًاعطقنم ناكو نينعملا ءامدق نم.دادتب لها نو لح ر اذه راك ر وا 0

 || نب دمم ىندح لاق ةمادق نب رفم> نب دمحم ( ينثدخ ) الاضفا هيلع نولضفيو هنورثؤي اوناكو

 نب رفعج لتقب ديشرلا ينعا امل لاق يلا ثدحم ارورسم تعمس لاق ىعارتسا كلام نأ

 هلدع تا درع هيئغل وسو ىذا راكز وبأ هدنعو هيلع تاخد ىحب

 ىداغي وأ قرطيتوملا هلع * يابس يش لكف دع الف

 داش ىلا ريصت تيب ناو * م ةريخذ ا

 دالتلاو فيرطلاب كتيدف * 'ىع نابدحلا نم ىدشي ولو

 || كتدشن راك ز وبا ىل لاقف هقئعجرض ترماو هتقأف هدب تنحف كّسنا هللاو اذه ىف هل تاقف
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 0 ناغأ ها لاق كلذ يف كءاتغر امو . تاقف هب ىتتملا الا هللا
 نيتمؤللا ريمأ رماتسا تاَقف هادلعلا ىلإ نا بحأ اق ها ا هاوس

 يبا ةصقب . هيريخا رفمح سارب ديشرا تنبأ اءاق كلذ ىف

 رظناف كلا هممضأف عنطصم هيف لحجر اذهىل لاف ركَو

 نسا( ينثدح ) هل هممأف هيلع هيرحي ناكام

 اا نا لقق قأ( ةرض موب
 ىمعلا 2 فورعم توصلا

 يسمأ تيم
00 

 ةياور نم ةراخلا ةياملا نك توص هلوا عباسلا ءزلا هيلو سداسلا ءزملا عبط 3

 قرخلا ديسلا رايخا هيفو تنبلا ةرطخ تردام هباحخا نع ةظحح

 و ل ند يي
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 4 ينامسألا جرفلا يلأ مامالل يناغألا باتك نه سداسلا ءزيا ةسرهف مح

 | ةارمثلا ءالؤه رابخأ نم 'ىشو بالود ةعقو يهو نارعشلا ناذه ايف ليق يتاا ةعقولا ربخ
 هذه م رخو مهباسنأو

 هيسأو طايس 0

 ءراضاب ء 4 هى ركذ

 دايع 0 أ

 هيسأ و 00 راخأ

 همس و٠نعلا حاضو راخلا

 ا ةديعو راشب 00

 همسأ و هريخو بيؤذ يبآ 1

 هسسأ وهريخو ىداولا 0 0 :

 هيسأ و هربدو 0 0 3

 ةيسأ و ها نايف هس 1 0

 3 0 مالاس ىلع نايفسيفأ كوارو قا وسلا ةونع نع ريا و 2

 هيأ و ديزي كب ديلولا راح

 هيأ و ىداولا رمح رام أ 0

 لماك يأ رابخأ

 هبسأو ةيض نب كيا رابخأ

 دب رولا 0 ليعوسأ ناقل

 نامش ىب ةغلان بسأ

 هو ليهد ينأ را

 5 هدي أراب ا دس ىلأ رب ا عجر

 هيسأو كاحضلا نإ نايسح 0

 يمحألا رك ينأ راخا





2211111010711 
 رس وع اك يام

 0 //خذذ1]1]1]1]1]ة1]ة1ز]ؤز] ]| ]ز] ]ز]ة]ز] |]ز] 7 2000 (قاكب) (فا) (ىاكن) (ىاك) فكن (220) (260) (ق15) (20)(ف60) فاك (ىاكن) (ىلوت) (فاكن) (ها6) (95) (26)()

 لاعت هللا همحر

 مهل سس يجو لدي

 © اءزح نبرشعو دجأو ند عباس ءز> وهو

 دامه ويس سس لول

 ( نيماحفلاب رجاتلا يفرتملا يما ىيضاد ا ا
 8 داس
 ملكك ا تمني

 ( ةيويدخلا ةناخيتكلاب ةعدق ةحسن ىلع لبوق )

 ب: ج1 < جب
 كك < مدخ-)

 ١ يطيقنشلا دا خيشلا ذاتسالا حرحصتب )



 3 * فاكرك "5 0 6 31 ظظ55 ا 2”

 227 ةنانكأ نع ةظحح ةناور نم ةراتخملا ةناملا نم يئس وص انج
 ع

 يبا كا ٠ نع هيدا كيف د” ينءباقلا ىلع ةر ا ردحام

 2 ىلا يك وهد كد الاخ * يدحو تنكن افي رح عومد نه

 تنادلا لف باثلا قامرو © يمسح لس دق كايا ىح نا 4 ل 756

 بارتلايفيون دق باقلا ماه * ايص كب افش اقللا تحنم ول

 ا مدخ نم الو روهشم ريغ نم ينوكلا ةحيمأ 0 ءانغلاو ىرمما د.سأل تاسالا ف 1

 هيف ةحعت دمحل نا شي> رك ذو رمهنلا يرحم يف قاط٠ لقت ينان راتخاا هنو ريخ هل س

 رصنبلاب لهر ب. 2م 0

 1 0-0-5 ىريما دحلا ر ا 1-0

 ا

| 

1 

 اننا

 ل مثاه ا 1 0-10 يرق غرذم 0 ةعسر ب ديزي 0 3 0 0 57 ا ةمسأف هم كنحلا

 ادايز احم ىذلا وهو روهديد» سصعاش ةعربر نب ديرب هد>و نادحلا 0 ند 2 درا ن . ا سعا

 ١ اذه يفهريخو ةيواعمهقلطا م هيذعو كلذل دابنز ن هللا كيمع ا برد> 5 نع مهاشو هشو

 ِ يف تدحوو) ديلا 0 5 :مم ضرغلا ناك ذا كا ع هعضو٠ يف رد لوط

 وه نالود يمدحعتلاو ةمغثلاع نا تعيس لاق ىذالا كاكف ل قدح 5 نع ) نمكلا صحا

 نهار هنال 00 رفمو ايجاد ةف ةيواعم نب ديزي دنا لاق نمو عرفم ني ذرب

 ناكوةرمع, ١١ ىلا راصمت ةلاسسإ ااعش ناكو اغرف» بقلف هغرف ى> هبرسشف 1 نه اسع 00 نأ ؤ

 ةضانلا وأو راشد ةنالاث مالسالاو ةيلهاجلا ف 1 روش سانلا رءكأ نا لاش ًاعوبل ذه 0 ًاىعاش |

 سانلا رغو ه 2 تام راو عجأ ممم د 0ع ني ىلع ردق ا نا م هناق دن 8

 هلمعتساو ه هرعش يف ةضاورأو 5 هلعمللا ىلد هللا لودز باكا بدس نم 4 1 ظ رف رشنإ ناك ام ه رعش ظ

 ًابقارتو اذوذ سانلاهر 2و كلذل هريغو سنجلا ا 5 ه رعش يم ودع مماع ن هطااو مهفدق 0 0 اال نا راش يوست ميلع نيلملاو مقذك نع
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 نسف ارمع

 منح ا

 نم كاف لون طل 2

 ا ا ل

27110 

1 57 . 
 خدي .- هسضمن] 3196

 ريد ا ا ص لاراب نمل

 3 م كنك دك 4 بي ]1 1 وع او اوم ا ل بش ومر

2 

0 4 
 . بلا

 :٠ يه 5
 هيي ما هع

6 ّ 0 

:1 0 0-5 
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 هس سس سيب يس --بيبإب ل ليي يبس لسسل

 واح لورا رعشلا ن م هل فر عل 3 هب راش ا قدا 8 5 بهذمو رعشلا ن نم رارط هلو

 يرش انه قرح لل نمت ريغ مذ وأ مشاه ينب حدم نم

 ءارعقلا ندد رك ذن نءرابخأب قانا انكلو ًاثيشام ركذن ال نأبجوا هنع جرخم الو

 دعا ( نرحل ) كد ةلق ىلع هرأ. اع يئس نم اهذاح او هل اد اب 12 0 نم ادب ديخ ١

1 
 )ع

 لاق ديسلا ةيوأر رحاسلا نب ليها نع وتلا د نب لع 2ك لاق رام نب هللا دبع نبا

 ناكو ن ا أ ىوبأ نأ هيبأ ن ع اخي كا نب نامل ندا ينادحو رامع نبا.

 35 ى
0 

 ظ
 ١

 اذاف ةفرغلا هذه يف نينمؤملا 0 سس املاط لوش ديلا ناكو ةتض ىف ةق ع يف ةرصبلاب امطزم

 اماعال 0 لا نع يورو م ةمحرلا ىلع تصاف لاق هل هقو نإ نأ نم عيشتلا نع لئس
 يح هنف ناكف هل هبهو الزنم ا راج كاذب هي ءانطا اس نب ةبقع ّ هلتش اه ههذع

 نع عيبرلا نب مماقلا نع صماع نب دم نع يربلا يلع نب نسما ( نا ذقو ) ار وق اناق

 بهدم ىلع الا هللاو ئشمام لاق يريخلا ديسلا ةيوار قر فورا 1 ناماس دوادينأ

 لثم سانلا اطوّد يتلا دئاصقلاهذهو انكم
 | 1 نحيف هللا ميا م د رك هللاو هللا 0 ّّ 0

 بيات نك 1 ىوعةر ةاذع * ةرسح ةنيدملا و<# اك ارايأ هلوقو

 بذيملا نباو هللا نيمأاب لقف * ارفعح تنقال هللا كاده ام اذا

 20 نم زبك لع ةراضو شبل ١ ماو اطاق طابخلا مساق هل لاعب ديسال مالغا

 نب 5 يندخ لاق رامع نب هللا دبع نإ دمحأ ) قرا ( هانإ تدخلا هلم مساق لحم اهريخ

 0 ديسلا ناك لاق راشب نب ليضفلا تب نبا .جرعالا رفم> وبأ ف ن؟دح لاق قولا نوعا

 5 يطعأ موق ساجم يف ثدح ' اذا باطخلا ليج ظافلالا نسح ةرفو اذ بيسا ةياكا

 1 ا ورم يأ نع ذاع ني دمحم ىندح لاق دا« يراهن ا

 الا م فادح ! نيلجرل انبه نا يآ دنع ءارعشلا انكتاذن لاق قدرك

 نع هللا نكلو يسودلا ناطح نب نارمعو يريخلا ديسأا لاقف اه نم ءالأسف 0
 لاف قارولا نامل" نإ يع ( رح لوقلإب امهنم دحاو لك لهش دن لش
 "بام سلا نك كاف راق نب ليضفلا تنب نب رفمج وبأ ينثدح لاق ىلفوتلا دمت نب ىلع ىنةدح
 لعد ردَال نيطنإ 6 ١| نتنأ كلذ م ناكو ظافنالا ند ةرذو اد ل ةقلطلا مأن

 كافة كسلا نم هيف اءزد ح يهمصالا أر لاق يزوتلا ينثدح لاق امي 0

 هنم ةديصق يند_كنأ لاق 2 هربخ 0 لع مسقأف هي ةقامع يماعأ هنع هيرتسف اذه : نأ

 ههدخ الزا لوحتلا قا رطل زعلك هللا ةحف لذ 0 ندي وهو 2 مث ةديصق هدشناف

 ا لاق ديرد ننس( يري لا 1 ل تمدقام هر 00 ينام الواو
 3 ندسحلا

 لاق ا يري دب هلا نيدك + 5 لوش ةدم عانأ تحس لاق متاح و هَ

 ا ةعامج ناعم نإ و نع ىسقلا ةعارش يأ نع يزعلا لياع نب نسما ىنبدح
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 -رحاسلا نبا لاق ك2 قنابر ةودح ةمامان لاقو ةيفنخا نبا يف ه4. 4. هذم ن 1 هنأو ملا ع

 هب يدوهع رخاو هالعل تاق هل ةلودتم اللا تاب 3 ل الو كلَ نع عج رام هللاو هتيوار

 مالسلا هيلع يحل لاق هنأ مو هيلع هللأ لص 0 كا الحر 0 دقو ثاللن هنوم ليش

 اطاق ةديصق ا يضو كالذ ىف لاقف 1 يمسأ ها دقو دلو يدش كل دلويس هنا

 ه2 داع اراملا كتقاش ا

 تدع 0 ترفقأ لا

 ام ناس فدا <> دو
-. 

 0 او كعب ذل
 ٌ ىداهلا ع يد ىلا

 قل فوس ةلوذ 5 ا

 ينال يمساو 62 زوشب

 اواوه يح مسمع بيغلا

 ىوتضار يربو ا نهشاو نيس

 نيعو مارا 0 ملقم

 أمم من سلو: عا عابسلا ايعارب

 اروط روف ىدارلا هب ن ل

 لصلاوب كم برب تفلح

 كش ريغ ةلوذ> نبا ناك دقل

 01 لا يححاا ادحا انف

 ىنتمر ذإ ةلو> نبأاي اذ نمو
 ا تا و مكنع يد

 اهف تش ١ كل: ةلوزف كرداف

 اوناك ثردح مولع ان لكل

 0 دلد ء ترسام اذا

 مسمع م ريخاو 2 اذ و

 5 ادعو يما نأ 3

 نب

#2« 

2« 

 د

 د

 د

3 

 ةن

 د

 نب

 د

 نب

 د

 د

7# 

2# 

3# 

 د

 ل

 د

 د

 د

3 

* 

 د
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 ٌّ عدا لدلا :تاذو امبرتو ل

 ١ دعروو. ليس نم نوملاغم

 ٍ يدستام محات ب ملا فاس

 4 قد اونا ايف دتمحم لاقم

 : ىدر لا يف مدا ةلوذو

 د مهلا يفاص دئزلا ىراوب

 يدعب يدهملا وه 0

 دلع نطب ةييطب ةهئمضت

 0 0 ناد تددشنا

 دبر لالخ حورت نافحو

 دروو يعمم يدل فوذ الب

 دقو 0 عل دقو ةيادلا ل

 تت

 يدو صولخو ييالو ءافص

 ا هن ىوبأ امو 0

 يدنعهم كيطاو 0 الو

 ىو نيح هللا ايمبسأب
 قدك مكنوصح نم َِط

2 

 يدقف موي رؤي نا لمؤا

 يدعتلا فصوتق رابح

 دعم ريخاب مس يدعتل

 دحب وأ ةمام نم روغب

 دعم نم ةنئردملاب نم ىلا

 دروبايالا لع نعوشأب

 ه2 لا درسلوت رعاك دع

 هلي # # ءازغ ةديصتقلا هده 4 نيلوالا نتبلا 5 |

 1 كلا تورو وج ووو سرس دور سوو ور وج وو معجم توج 1517777 ٠ روج 7 وم تاتتتج777 1



 . ل 1

 كيحححي(ييحجسججبصسسسسسسسسسسسسسسسللل ل

 ل لل حي يي ب ببي يبييإيإبإإ إل ب لا ل سلاسل بيبي سس يا يي بيبي ب بسسس سمس سيياببببب

 ؛ 1 20 59
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 دعوت نردلا ”تاذوكا| مرو #* 1 تعا كلو اتلأ كتقاشأ

 دعرو) ليس( نم داعم * تحد 5-00 ادا را

 ىحي نع رضنيلا 0 يف ةبايسلاب كو نس ا يرما دلل نوقلا شاول نا ةكل

 لاقو يطسوا | لوأ كيش كلا نحالا نا هن نب ور كو مدكل هنآ يعاجولا 0 ىلا

 ليعمسااب لاق مْ هبف 6 لاحأف اف هل حانح ىف 0 هبنع تيك ديفلا وأو را لا نب ليعمسا

 بهذم ل 5 وياهلاق لمني نانا نم تاق حانإلا اذه يفىلع نينم ولا ره متشام هللا و لاط

 هتياور حصت مل نم ضع يور دقو ريثك رعش كلذ يفهلو ةيفنخلا نبدمم ةماماب لوقيو ةيناسكلا

 كلذ يفهلو ةيمامالا يهذع لاقو هيهذم نع عجر هنأ

 رفغيو وفعي هللا نأ 6 # رك | للاو للا مدان تر 1

 اذه نال يىهذملا اذه ىنالو نيرا اذه ن 0 رعش الو لصخ# ةياور يف كلذ ااد>و امو

 قاور هلو ةناتمو ةلاز> اذط نيابم ةينا انتا هدئاصق يف ه رعشو هيف ديل ولا نيتي فديعشض رعش

 ديزي نب دمت ا اق شفخالا نامل نب لك( كا ) هريغ ف ع لك امل اسيل ىنعمو

 للا لف يزيجلا اذه رذش نمعىش ىنينات نأ تحأ ىمصألا يللاق لات رولا 0
 رمش يقام ةالول لاو ءارششلا ليل كلساو هطاطم كا تل يش هتيلأق لق ود
 راني دح لاق يره ودا يزل دع نبدمحا (ينريخا) دحا هتقيط نم همدقت ال فلسلا يس نم

 يف ارادلف ًاباتك هيلع ارقي مئاهينب نم لجرهدنعو ًاموبىنثللا نب رمعم ةديبعابا تينا لاق ةبشنبا
 وهاذاف هؤرقي لعجو باتكلا ذخأف ارفاف هنم مثتحم نع سيل ديز اانا ةديبعوبا هللاقف هقبطا
 د## تءمسو لاقهنورب 8 ناكو ديزوب لاق هئسدتسا وهم بدعي ةديبعوبا لع>ؤديسلار عش

 ديرد نبا (ق را ).:دْشلا رعش دشن ىعضلا ناماس نبي رفعه تعيش 0 يدقملا ركب نأ نإ

 لاق- مع ينتدح.نضوملا6 لاقو.) راثبو ديسلا لاق نيداولا سنأ ند ا
 اموب 00 ٌقَح هرعش ترعوتسا لو ا تا ةديصق ةناماثو نيفلأ مشاه تدل تعءمح ٠

 قدا ىف ِ 0 م دئاصق ثالث هل ىندثناف هرعش نم: ايش دشنا ىعمسك ةيروامطا وك لسا

 مغبال وهو 57 اني ناك يدنع سلام هدعب يندشنأ 3 ل 0 اذه ناك ول يش

 يمع ( ينريخأ ) هلك هعمج نكي الو كردي امم سل هرعش نا ذئيح تفرعو.ةرضحام دشنا اعاو

 لاقو هيلع لبقاف رعشلا دشني وهو راشب ىلع دي 0 لاق ةمثاع نبا نع يناركلا: ينثدح لاق

 داسعلا ئدبأ ام هلل نأ * يطعم. دايعلا حداملا 0

 داوعلا لزتملا عفن جراو * مهلا تيلط ام هللا لأساف
 داوهلا مسا ليخبلا مستو * هيف سيلامدا وا يف لقتال

 انك راش واو انلذشل مشاه ىب حدمانع لغش دق لجرلا اذه نا الول لاقف هفرعف اذه نم راشب لاق

 ةيطاخملاهذهب قدزرفلا يطاخ ىراشلا ناطح نب نارمع نا ربا اذه يف يورو انبعتل انيهذم يف



 3 1 8 كا || 0 الا هالحال اال راق هعدق اذ 8 كم أ روش ف تا أر اذا لاق ىدوطلا نع

 0 0 00 لاق ديدلا ن ا نع يفوكلا زثملا نب ىلع نب نسحلا (يورو هايالب نم

 نقل روب ةاكلا ل ىلاو 0 لح اهف 5 هدب هه ادح - يف 2 06 0 هيلع

 ا 06 تك لوقت لاق 4م ض 3 تصصقف ني ريس 0 تب يي 0 هذه ف ارا رع

 تفرصنا ا لاق 00 موقيف موقت كنا الانسفلا ا 0 لكم 0 لوقتس كن 1 لاق

 ىلإ ترقت ر لا0] ىلإ تر لاق قارولا متن يتثدحو (نسحلا لاق ):رعشلا لوقأ انأوالا
 تادبوممدشن او يي اوسناو ىلا اوسخ ةيوأر هللاو خيشلا اذه لاَقف موضعلإ ينتناف مك نإ ورم

 ديسأل مهدشنا 2 وف رف قدزرفلاورير> روشل و هوث ردؤ ةمرلا ىذ نهشبا

 ركبلاو تايشعلاب وبدو ايص * ةفلخ ناحير لايذالا هب ترجو

 رظناااه رحس يوشلااي راشخلا مضع# اهو نوكن تناك دق لزانم

 رمقلا ةرادان.س اهايحم ناك * ةيرتخ ةناصمح اطخلا فوطق

 رطولا ةدمع ند ضفقااملو ا 3 »2# ىولتلاام برو كفل دعرب يمر

 ررداوضرب أعم دا ينم 2 + امد وم احلا ةيشؤ يننار الو

 70 ك1 لح نا لكنك * اهعمدو ىلا قارطأب تراشأ
 راو يفوذ 4يم ىنع نغب 5 د ارذاح نينلا تح ار ا دو

 نيعورطملا دحأ هللاو وه أولاقف مهتملعأف اذه نا اولاقو نوبرطلنو ىداشنال نوقزع أوادحف لاق

 يتش.دلا كوس نم دما 0 لاق ىلع نه نسحلا ) ينربخأ ( هلمم نامزلا اذه ُْق ىقبام هللاو ال

 اف لوق.ىبلا ذيع ةديصق ناول لوي 0 توويس لاق راك 0 ريب زلا 0 لاق

 ءاسكلا لها هيف لضفلاا صخ * مظع موي ريههطتلا موي نا
 نسما وبا (ينريخاو ) هاثيع امو هائيورل ةلثمناكهلك هرعش ناولو ساب مف ناك اه دم لع تنرق
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 ماق املف كلذ ىلع هلهابو ىلع ليضفت يف لجر هار اق زاوحالا ىلا ةئفس ا ريما ديلا ردخا

 لخرلا هللأو قىمغ نوحالملا حاصفهقر ف كم لإ هعف لو 1 فشلا فرح ىلع لول كحرلا ماق لس الأ

 دربملا ديزي ندع ينثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( 0 ) ىلهأب هبأق هوعد ديسلا لاقف

 لاقف 0 محو مهدشش ل موق ناش هي ساح لاو 0 ىف , لد لاق ١

 رقيلاو ءاش || ناباو نوما نكد 3 تح: نم تدمحام هللأ 5 ِ

 رشبلل م اعنالا عمت سل عك # هب ءيحأ لوف ىلإ نوذكس-ال

 رجشااوءاملا نيب عدافضلا تاق * اوقظن ناف سنا اوتكسام ل لوقا
 5 كس قدسا 0 لاق يزل مساقلا 3 0 0 لاق يوحلاار معد ب لع ) يفريخا 2 ١

 اناشغيو انيلا فاتخحي ديسلا ناك لاق نيصحلانبا نا دمح نب ديوس نع عيبرلا نب دمع نع يبخنلا
 هناف اذه اوسلاحي الف ناطلسلا دنع ردقو فرش م اق لحر هفلختف موب تاذ اندنع نم ماقف

 هيلا نمكف 0 كلذ غاب لسا مش 3 نا ل رو

 رفوألاب كددصأ نك ُْس #* ةيرش 00 قدس ناؤ

 ربيح نع رم يذلا تل #١ ا ىوس نفذ يل اه

 ١ روسقلا نم راخا رارف * بد سك نع ر ذأر 1 1
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 نونا 7 ا سل 74 ل
 06 خنت 0 تركك ب _--_ 3 2
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 سرا

 0 اتم ها # ىد 0 ءامأ 3

 اقل رورلا لع 5 ويش + اجا 0 تا

 اني ندحلا( ىتربخا ) هتلاحو دسلا ةحم اومزلو لحرلا كلذ انش انحاشا كاوا
 يضاقلا راوسىلا مدقت ديسلا نأ قباس نب يدهم انتدحلاق ينالغلا يركز ن دش اندس لف

 ١ : الام هل لذبو راوس دنع ةداهشلا نم ىنفعا لاقو كاذب هل دورشملا عفار ناك دقو هدنع دهشبل
 تأرح بناذ ند هللا ا لاق ىلب لاق دي 0 م لاقف دوثف را 0 مدش ١ املق هفعي

 لوش | م ةعقر راوس ىلا كو هساحم ند ا ماقف كب ىضرأ)ل ُث ىدنع ةداهشلا ىلع هن

 ةاضقلا رس ند هللأ دبع ب راوس نأ

 ديلا هقسف رمسجلاب لزان 5 وهو روصنملا رفعح ابا دصقو هدلح نع بتثو راوس اهارق املف

 : : كل هيلا

 رانلا ةحوب نم ةمايقلا موي * هتعاطب يح يذلا مامالل لق
 ر اوسبم كي قبتد 0 ريخاي نت هاك هللا كا: رح نيعتسل ال

 هي ظع بورعلا م مح *فلص ىذ تأرلا ثييخين 0

 راصنا 0 هلا نوعفري اال * 3 نم هدا نس

 راعلا مئاجلا نيعناكهبش نم د هل تيقرام الولو 1 ركو أمت

 آر املفراوس ل

 ب قحسآ لاقو ها دسلا 2 2 لا و دسسلل ضير وعمال تاع ف دؤهشلا ف دازتساو

 قدزرفلا هدأ 7 / ثريحهب واعم 0 سابإ ريخ كخاي ل لاقو م1 ٠ روضتملا

 لخد لاق ىريخا هللا دنع نبا دمحم ىنثدح لاق ىرفعللا دمح نب هللا دنع ىنثدح ْىَحللا دم

 ل 5 ا نورهو ىسوم ةيثبال عيا يدهم ىلع دي

 مزال اهب تاب ىدق 0 0# اسلاك عمد ىرخحم لايام

 مشاه يتب رع رشم نم «# لئا اذ تبا 1 تل
 مساقلا يبا نملاو لضفلاىذ

 ماعلا ىلع ركشلا اهؤازج

 ىطصملا دي يدنع مهيلوا

 ةدوق  ءاخضما لاق

 متاقلاو نمحرلا ةفيلخ
 مزاحلاةبرالا ىذ ىلع ىسو»

 نب

2# 

 1 : * رفعج نأ طفح اهواز

 مزاللا هقح نم ضرتفم * يضترملا عبارلا ديشرللو

3# 

3# 

 ان

 هنا م قد ةعاطو .

 معارلا ااا أ معرب ةدودعم ن2 ميكلم

 0 د هيلا هذه 2 مه ربع وق 0 انيلع سن

 مح محاب ممم ىسع 4 طباه ىلا اهودرب ىح

 21121 22 وو ص يسع سس وص سس صج مو ب تو و جت و ص كس

 هاف

 25107 2 7 ايف 2-277
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 رتل ل لأ ديلا ناك لاق“ ىتادملا نع يسودسلا هللا دبع نب ىلع ينثدخ ةريغملا نب ىلع لاقو
 تا جرذف أرعش يئاعملا لل فق لوديو ةدنع ند جرو هنع هللا يدر يح لئا ضو هنع يكف

 رشعماي لاق 3 * ةسانكلا فقوق هيلع 0 سرف ىلع هل>دفو ةفوكلا اع ضعل دنع نم موب

 ىلع امو اده يسرف هتيطعا أر هت ابق لقأ مل ب بلاط يلا نب ىلعل ةليضفب مكلنم يفءاجح نم نيفوكلا

 يبلاعت ىضربلاط ىبأ ا ىلع نيكؤملا 0 نا اقع مم لجر 1

 الا ىلا ا م هبفخ ع سماق ا نبل دأ و هبا سلف وك راالع مح هنع

 َىَح مهدشلايو هوب د4 أواعحف

 يدهن تتناول 3+ رو و 5727 -_

 / #1 حلا 200

 سبلف 0 لخدف باساو دوسا هنم طةسف ل من هب 1 قاع ءامسا نم باقع ضّشاف هلال

 لاق مث ةهنه ركفف أ ايش كلذ يف لاق نكي ملو لاق فخلا هنع هللا يضر ىلع

 بابحالو نيسحلاي نأ فل * باجملا بجعال موقايالأ
 باش هنم هلحر شهبل # هيف باسنأو هل افح يلا

 9000021 الا نم © تاتع هل ءايلا نم رخف
 باحسانودنمضراللهب * يوهأ مث قا هب راطف
 باري ع 0 رقعلا ديعب # هيف باساف هل رحجح ىلا

 باعلوذ 00 اادبدح 2 هنود اد وساهسولا 5

 تاسن دعا“ ةماهس عيش # ىلع نسح ىلأ نع عفودو

 كلذ دعب اهميشت لءحو ىغمو هسرف كرح مث

 نادتلو بذل حالامو 6 كانرلاو_ىميلس ىلا توبص
 يكول دووتبس نب 1 0 هللا دع ىنتدح لاك" دنعتس نب د نب. د نب نحا (قرخأ)

 قاب رك ذو رانيد هلف ارعش اف تاقام 1 نا نذل دل طش لالا نم لاقف' ةفوكلا,ءامو قتيلا

 كا يدق هع هلا يحر بلاط يبأ 012 لحام 20 د17 تاقعلا هاف. يدلل

 اوبا انثدح لاق حي نا ىلع نب رفع> ىنثدح لاق ينادمطا ديعس نب كعحم نب دم# نب دمحأ

 حد بلاطيفأ نإ ىلعم اق لاق ىئدارملا لغنلا نأ ن ءايووطلا دواد 5 نع يدوعسملا نمحرلا دع

 تقلحت هذخأف باقع تضّشا 4بايل داع اماف عفا هف باساف هفخ ّ 7 مث ةاللصلل رهطتف هنع هللا

 نب دجلة ( ينادح )سو هب هيلع هللا ىلع لوسرل اذهل ثميور دقو هنم يعفالا جرف هئقلا م هب

 ا ل تلعلا ني نان لاق ةئقف نب كَم 0 دوج قدح 0 دعس نب دمحم نب نب دمحم
 نإ

 دارا اذا ملسو هيلع هللا يل يبنلا ناك لاق سابعز 0 نادم 0 لع ل
 لاس دوسأ هنم طقسف هعفرف ىلدن دق باقع 0 هفذ عزف د هاريال يح د_ءاس ةجاح

 رش نهو هنطل يلع يشعام رش نم م كب داوعا يفا مهللا لوشي مستو هيلع 3 ىلكص ىلا ناكف

 انثدحو ديعس وبا لاق سنالاو نا رش نمو عبرا ىلع يشعام رش نمو هيلحر ىلع ىثميام

 فريرطنب دعس نع ىلع نب نايح انثد> لاق دعس نب نامعانتدح لاق يدشارلا ليعامسأ نب دمحم

 ةيش 0 اند لاَ يره وجا زيزعلا دنع نب دعا( ندا هلّدم سابع تا نع ةمركع نع

 14153 مس همس سس رس« جس ع جس م مم سا سس و77227 72727717252 تس
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 ادحاس ناك مسو هيلع هللا ىل< ي ءمأا نا ثدحي اثدحم ديلا عجس لاق ةصيسق نب متاح انثدح لاق ْ

 هيلعهللا ىلس يبنلا لاقف امكيلعم يطملا من هنع هللا يضر ره لاقف هرهظ ىلع نيسحلاو نجلا بكرف

 كلذ يفلاقف هروفنم ديسلا فرصناف اه نايك ارلا معنو سو
 ينلا نيسكاو ندمح فا

 اهايح 7 0

 هاقتاع ابو اا

 ةرب م 0

 بلاط يا نب |اءمصخشو

 اهلعاو اهردأالا نح
 نيقيلادب مكشلا ع نار
 اهيف احدعات الق كراع

 ىدطا مامأ ىلع يحرر

 كا ا

7 

 د

 نايعلي ةزحح اساح دقو

 ناكملا كاذب هيدل اناكو

 نابكرلاو ةيطملا معن

 ناصحال ةروهطم ناصح

 نادلاولاو نادياولا معلق

 نامحزئام ريغ ىدطأ ناب

 نايعلادعب ةريصءلا فءذو

 ناتاصخلا م رهعا تسكف

 ناحرملا دنعا ام ناتعو

 ناورمانجراوخلاج وهو

 نت

« 

7 

#7 

 د

 هن

#« 
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 نايصنشلا نمؤمىوطاثدنح #* داما يف مممامأ نوكي د

 نع دمم ينثدح لاق يره وولسا زيزعلا دبع نب د 0 لاق رحاساا ليعمسا ركذو (

 لاق 0 نب ديعس نب بوقعي نب ناماس نب مهارب نب ا نع يجو 0 ينثدح لاق 5

 وهو رسما وهو روصتملا رفمح يأ سلخ ىف الا تنك لق كلا 2 0 2
 ديملاو هدنع ىلا ةرصبلا ىضاق يزعلا هللا دبع نب راوسو ةرسصبلاب ةلجو ىلع ةعاج دا
 هلوق دشني هيدب نيب دمحم نبا

 نيدللو انثدلل كلما < امعأ * ههبشي ”يث.ال ىذلا هلالا نا

 نيصلابحاص مكيلا داعب يتح * هل لا ددال كاما مك اطعأ

 نوه #*# هتمرب اذوحامدلتطلا كاضو

 اق اوسلو ًاظيغ ديرتي راوس هحو ىأ رق ةنافتلا هم تناشخ هدشن اك ارورس كش را

 |[ لجرلا ادننه من لاق ءىش كبارا كلام روصخملا هل لاتف ىرخو ىر 1-1
 كريغل مسيلاوي نيذثلا ناو. هن يف ام كقدصام نينمؤملا ريمأي لاو هلف ف سل 0 7
 ديسلاهل لاقف ةن صالخاو ةيحم قدص الا هئم تفرع امو انياوو انعاش اذه الهم روصنملا لاقف

 اروهقم تلز انو انين تنتفاف هيلعرو 7 تدَح ونامو دجال مكضغ تامينات لاو نيئمؤملا ريم ب

 نيذلاو ًايدق هلوسرو هللا ءادعأ هولهأو اذه نكلو لاق تقدص هل لاقف كودع مايأ يف م <يالاو
 2ك لا نم ةيآ مهف تاز تارا ءارو نم لشاو هلع 5 ىلص هللا 0

 اطوا أ يتلا هت هنديصق ديسلا لاقف ليوط باطذ امهنب يرحو نواقعال

 تاشدح وما يناغلا © عبرأو حاصاب انب مث



 ىلا - ند ةصقلاب راوس 0 هرب كم [رعاو ٍلفونلا رام 0 هللا كابن ع ب دحأ اهدعنأ

 ةالولا ريخاي روصنماب د نيمأإ

 ةاضقلارش نءهللاد.ءعنبراوس نا

 تار نه ا هدد>

 تانركتملا هفذاقلاو هللا لودسرل

 ْ تارحجلا ءارو نميدانيناكنمهنباو

 تانه لها اننا اشلا جرحا ةانهاب
 | رف زلاب بصي مر نهو حدملاا:> دم

 تاقراطلا رش هللا اا ال 4م نفك اذ

 ا رد 0 لعفف 0 عم هنلا ريصتلا 1 عاق رفعد نأ كك راوس 0ك

 رذعأ 0 0 د رلى يكد تلا

 ربنعلا ين نه لحر ىلا * نأ ام للا ردخأ

 رددع> يبا تن كعاَو د ىلا 2 قراس نإ كوبا

 : كتل ة53لا نهال. ن < وضفا رلا كمت رعود

 رفعح يبأ خلا داكمف هعطقيل ةقرسس هيلع نودوشإ ةعامج ع دق ا راوش نأ دسلا غلبو ( لاق )

 يورو تام يب قىح ءّوس هل ضرحت اق هيلع وا دلل ا نع كتارع دق هللاقو راوس اعدف

 0 كن لع لاو ملاس نب هبةع ىلع لخد يكتم لا لالخ أ نا ىسملا 00 هللا دنع

 رتشبامالدر ١ اياظعلا هذه يلعن / ريمالا أهع ا ه4 لاَقؤ اهريكو ةريشعلا خ 6 ل لواط ناكو 0 هل

 امو ةعدقلا ةدوملاو ةرسشعلا ىلع الأ ياعا الو كاذ د ا ةيقع هل لاق 2 7 نأ بس ن

 هرلالخلا ونا هل لاق ممياعرو موةح ام 3 موق ةالاوم 0 4م اع وهام 0 هراو>وهقح هيج ولا

 كعمس دقلاقف ضفرلا نم هيلا بذنشي ام هبءارب فرعأ تح رمحو 1 حدي نا اقداص ناك نا

 ش ديسلا لقق لعف ءاش ناف

 1 ا مان اذا

 ىدطابةلالضلا يرسشي نك يناف
 5 وللا ريدغلا مولي هدبع الو *

 أداوبمو ىلا كمل نك 0-1 27

 ادحال | نمهللا يف ىمعاولو ا ني اماو ىدع وا 2 ُُك 7

 5 ناد وام تسيلو د مسيلع هداك يالص م

 ادحم ع اير مه عداو د م-ماع طا ١ نا ةلماكب

 اديس حاط ايت يمسامرهدلا يدم يردن و يحصن ذيك دو مط تاذب 2
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 ادنشإ نأ موف كوز را 3 مهدو ىقدص ىلع يحابأ رس

 ادمحتو ناصتيك كسمأفالاو * ةلظ 1 لجاعرتخاف تئشناف

 ١ 2 مح أ ءوسلا ند هللأ كذاعأ هرم ن4 فدعا لاَقؤ ة هيشع كا لالخلا 3 معلا 0 ضم م ْ

 ع أ سحاب هش رط ف عمتجا هنأ 1( نع حس امو ) اهدعب هل ضرعتنال نأ ىلع تاعف دق لاق

 ةجراخ ما حاكن 0 لاق قيرطلا رهط ىلع ن نو كب جوز انا دير كلاقولاب أف ةيضابأ

 لاقف تنا نش كلذ ىلعو اذه يف رظنن تلاقو تكحيضتساف دوهشو يلو روض 0

 0 نم زعلا ةورذ ىف * الحر لات يعاوش ىيلتتل نإ

 اهازانم يف عالك وذ ايم نوح

 اذا املا دوا هول

 نزيوذو نادمحو نيعروذو د

 زد

 ينطوممناطوانمبح>رلايفويراد * وم رادف ينع ا تنأ

 د

7 

 نمزلا سما 2 مهرث ام تدع

 (١)ندع يف زل لزنم ىلو اهم # طسبو لزنم م نالزم .ىل

 ناد يبا ىداوال راثلا هك هن ةامحلا 0 يذلا ءالولا م :

 لاقف ناعمتجي فكف ةيضااد ل ةسهمو ناع اذه" نم نا ا د دق تلاقف

 ا ماع اذا جيوزتلا س لفأ تلاق ايهذم الو افلس |[ وو ديالو كيد وحل 3 كي ر نسد

 7 لاق يهام تلاق ىرذأ كدلع ضعأ اناف لاق رومالا تايفخ ترهظو روتسملا هعم 2
 هللا ناف ناعالا دعب ن لاب ىرفكُت نأ هللأب كذيعأ لاق انزلا تخأ كلت تلاق نحب ع م اا

 نم هب متيضارت اهف م <كلع حانج الو ةضيرف 320 ندوت اف نوم هب متعتمتسا اف كات لحو

 | هعمت ف رمد اف تلعف دق لاق سابق بحاص تفك نأ كدلقأو هللا ريخع: أ الا تلاقف ضي رفلا دعب

 تدل رفاك تدحوزت اولاقو لتقلاب اهودعوتف اعرعا جدا اولا ن ءابلعا غلب انو اهم اسرعم تانو

 اقرتفا يح هلصاوتو عملا نم لييسلا هذه ىلع هيلا ا 3س تناكف ةعملاب 0 مو كالذ

 انعمو 3 نب ةبقع باب ىلع ديسلا عما تن :؟ لاق 0 10 ( ةريغملا نب ىلع نب نلا لاقو )

 ا ديسلاب ض رعي ىلع نب ناماس ن -نأ لاق هاك . 0 دقو هراغتل ىلع نب ناماسل نا

 كوقي يذلا لاو سانا

 انافع نب نامعو هابحاصو # - مدق ىلع ىثعنم ريخ دمت

 لوقي يذلا هنم هللأو ا لاقو ديسلا سثوف

 انانوأ نيدلا يف 3 ناك نم * همح اذ ا اذا ًاشيرق لئاس

 اداع.مو الؤق ايندشأو الخ + اهملحأو 0 اينلعأ ناك نإ

 اداسح رارالل قا" تا #* ندحابأ أودع ن ناف كوقذ هي نأ

 كفلس نمبلثتو كفرشءدهكارأ كفاس فرش امتلأ ل م قاب لاقف ىمشاطلا ىلع لبقأ مث

 ( عباس ب قئاغالا ) «* 



 بحاص هيلا 0 ط نب ةبقع رظنني 0 الح 0 بنثوق كعضي د اذب كنع نينم ولا ريهأ
2 

 لاق يودالا رفم> نب دم 2 را ردسلا ةزاحلا تجر يح ةياوكرلا دنع ىردح اه هريخ

 لع ن نسحلا نع نع ىليدلا كلام نب ةبقع نع يحل دمع ن قمنا: نع يلا مساقلا نانا دع ظ

 ءاحف ديسلا ان ريادق ءالعلا نب 0 نإ دينع يو اك لا يلؤدلا دوينالا 3 برح نبا ١

 لاقف مايقلا 3 مشاه ا اني اناقف ضيف ةعاس لخنلاو عيدا 10 اضخو ساحف

 دمحم لآ 0 هى ١ دال * لحم ليظارأءرك ال قا

 در فىضصق سا كلذ هنو #* هيصوو ديمحألا هقف 5

 ددسم ريغل هقرافي تح * ساجيف وم ىسنيىذلا نا
 هل ناكو اهالوتتي ف دنا( كلانس نب ريا وي اونزاوخالا م دقق دم ا يحانلا ناماس 3 ىورو

 3 ناكو 0 اأ هدشني ديساا رعش ظف# روعذم نب ديزي هل لاق ىلوم ريب ينال ناكو م ظ

 فرص: تم ا مهدنع برشو مب لزيف زاوهالاب هناوذ> نم 00 0 ماد هدف عسيشل د

 لع لذ دفب روعذم نب ديزب ىلا و ثعبو تايبالا هذه هدغ نم تآ 5-3 0 هداف |

 هل عمسأ لاق كاذ امو لاق هب كل مآوق اللا كاك بحاص ص ك.لع ىنح دق 0 6 يا ظ

 كوش هنن اف سلا ن نم دعبل أمت ؟ تاسالا

 عمسبال نم بف كو لأساو * عبرماي امحو رايدلاب فق
 عقولا مامخلاو جياوضلا الا

 عوربو بابرلاو ةنعو لمح

 اهوينس ماو تلخ رايدلا نا

 يدلك اوااع نوكتدقلو

 عبرا ةبايصلا نم نطاثمأ 0 ال معاون روح

 عمجام تتشم .حاص ىهدلاو عمجم املا ديخ نورت

 عفشيف هدنع عفشتو هيف * ةجاحم تقطن اذاكاوه يِْؤَن

 عمن نم هدنع كي ملو هنم ةواح ترفظ اذا ريمالل لق

 دما يقةتيحاىذلا ىل ىه

# 

# 

 انت

3# 

 عفنسو ةيف رضن ريمالا دنع * لرتع تلزن دق كناف مساف

# 

 نت

 عرزتام ى_صاح كنا هيلبو #

 عاضالاام ماعت وطدقر دصلا يف * ةبحتأ دي لأ مح

 بحاصل لاقف يذاقلا راوس دنع ةداهشل يعد د كار >حاسلا نبا ( كو ) ديعسل ءانغلا اذه يف

 1 هَدْنَع رضحاملف راو 5ع امهاقاب 4 |[ اطو ام مه ع .حاص هقعل 1 واتوب كم ؛عةداهشيلا نم ينفعاىوعدلا

 قو يفا هل لاقف يدنع ةداهثلاىلع مدقت يي كفر ردم عم فيك و ينذ رعلو كف ىعأملأهللاق كوس

 امليقنا ,الدعالو اذ ركل ٍهللالبقي الفاممقأ ناف ينءليقي ملام كدنع يتداهشتيدتقادقاوههاركا

 ًاديدش ًاغيغ ظاتغاو ا يف هيلا روصنملا هب مدقت امل يش ىلع هل نا وس ردش ملو هدنع نم ماقو

 ردقيلف ا اهف تانم. ىلا هتلغلتعا راوس نا مث م نينا نيب دنع نعش 0 هشاحم نم فرسناو

 ا ل ل نم ىلع هلصأ نم كلصأ سنل نم لضفتو كلحأ ىلع ةوادعلاب ل ظ

 بورا هللا 7 7+



)150( 

 مقوف هل رفحو ًايشع جرخأف راوس تامو كلذ نع هايإ روصنملا هل هتايح يف هئاجم ىلع ديسلا||| ٠
 نب بح .نب دلع توم ىقع. تاق ةواذع 3 نايودزالا تس د تا هوم يف راك 0

 نم مك نيبو ممل امل دزالا حماوت لا اهغفدو ًادابع ايفر ةديصق يف راوس 0 8 ناهملا

 اظوأو اهم نَح ا راد نم مهبرقلو و

 راثلا ىلا لبس اتعلظ راد نم + ناوس ناجح ناك | ١

 راعلاو يزل ماظعإ تضمدنف * اهاكه ناكاحور هللا سدقال

 راذقا نيب فينك يف همس>و # ةيذعم توهرب زوو وع

 رادقع يرحب هءاكحاو هيف * ةيحعمنهحرلا نم تءار دقل

 يرابلا قلاخلا هارب يح رشاي # .هتاهب ن>زرلا نم كيلع بهذا

 د#نب ناش انهدح لاق لاقرلا .دمم نب ىلع ىنثدح لاق وه ها ررشلا دنعنب نوعا قرا (

 اد نلكوو مدأ ناكو يراح .ديسلا ناك لاق 1 زالا تاداس نم «راض 0 ةضوعب بقل ناكو يئاركلا

 00 م ديسملا ناكو ةقاخلا جزم نيتفشلاو فنالا ظياغ مدا هلثم يتف موف ي 1 نايتف نم انانتف

 تنأ ديسأل يت جهلا لوشو نيتفشلاو فنالا يز تنأ كنعلا 1 لؤقيف ناحزامب اناكو نيطبا سانلا

 2 لأ كاقف نيطبالاو نوللا يجز

 احسقلا اذ كفأأو هرفاشم # حاير هانعب موي كازاعأ

 اسوم ىلا انواو #* هم 1 تصح تناكو

 اعرالا عم لا دينو كلف 5 * ىلعإ ا 1- يف كل لهذ

 ظ ير 1 نينا ءىطإو اها .نازتنلا قا كلا
 0 هنا اودلام ثروف هل انسأ فاخو الام رس وم لجر اك لاقناسش ينأدح لاق ع 0

 | نم ناكو ديسلا ىلع عمتج حاو يلي ىمست ا دقو رالاو دال فارما

 لوقتو هفارس 0 ليل تناكو اريثك الام هيلع قو هنع ربصيال يتفلا ناكو سانلا ف

 مف لاق امث ناكو ديسلا اهاحبف 0 نع نغي رف تر ترقتفا دق كب ينأك هل

 ا مةوادعلا نم -* .قنح يدب ىلا تبلاب 0

 ايف اهموي يدهدتف ةوه ىف * اهردحمننعر قوف اهب واعي
 امداو ّق نم تجاهف حايرلاه يف # تفصعدقر دحيبلا راع مو ا

 اهيداه هيداهيلا امم دش دق * ىسرفىلاامويتند دقا ملوأ

 اممعانرتت وادع م وقلا ينأدق و #1 اعز هرضح نم لعد

 بكا نيع الإ هللا . نسأل * هعفادم تفغح الق اهاك ن

 ئحلادمم نب قحسا ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمح ىقئدح لاق 7 0 007 را

 ىدهالاق ةسانك نا دع نع نالسكلا ةريغمللا نب ىلعنب نسا اندح الاق ةقع نب دم حا دنعو

 اقف ديسلا هيلا يتكف ايندع ءادر ديسلا ىلا ةفوكلا ةالو ضعب



 لاو نهىهدلا ل وط كم٠ دع الف * مل ده نير الا د و

 0017 ًالوطوم. ناك هاول + 0 هللا كا زج لاما وه
 انثدح لاقى ع (ينثدح) انايا هيدازيسأاو مشاه تاتع ع لاقو داو> سرفو ةأن ةعلج هيلا ثعبف

 نايفس يأ باب ىلع صاقب ر 00-0 || عم 00 مقرأ نب ناملس نع نييرمصبلا ضعب نع ينار ا

 ل همن 2 2 2 فلا موي 0 هيلع هللا 0 هللا لوسر نزوي كوش وهو ءالعلا ن ؛|

 7-0 2 ِ لقأف حجم م 0 نزوذ نالش 0 0 00 نزو. نالش ينوب من ُ

 رزوو امرأ هيلع ناك هدعب 7 . لمعق ةئيس همس نس ند نا معاثيس ف 3 سانا كار > > 2

 جرعالا 0 (لاقو)هبس الا موقلا نم دحأ قبي ماف يضش دحا هباحا اف لاق اهب لمع ن

 00 بلاو ملاس نب ةيقعو انا دوعسم نب رصل لزم نه تدر َّ> لاق رحاسلا نب ليعمشا ى 5

 2 و ةءاجعفلا نب يرطق نب ورم نب ةءاجمفلا تابانتيقل نارهزب انك اماف يراكس ن 2

 دحاو 3 أو نشمح هرعش نه اهدقناو اه اع او ديلا اهفقاوف ة هحبصق ءائسح ةزرب

 ديسلال اقف ه.>اص امهم

 عورالانيطساقو نك أن نم

 عفرال نيعاب باقرلا 2 # 0 افروعدم نبأ ايمق

 عقصم بيطخ انيحاصب مكنم *« ةيورع لك موي لازي الذا

 علوم رش لك ىتشلا نا * ًاقلاخ طخسو ًاقولخم رسبل

 ىلا ارغاص يهذأ هب يل دب الام ىلع تدن> لاقو همتشف هسسع بحاص اعد ريخ د اهعوس املف

 ينينأت ٍدح ارغاص هعم ىشماو كتباد ىلعهلمحاو هجر >أف كباحأ اذاف مئاهوبأ مكي لقو سيحلا
 رجب يأ ىلا عجر 5 هعم را م لكدل قاطي نا دعب آلا جورلا ىلا هنحب : كا يبأف و لعفف هب

 هفالخ ىلع ردش انك اه 0 مهم دحاو 0 قو مه>ر حا 3 يذلا هلل 1 لاف هربخأف

 قا ةليللا كالت يف دحأ نم 4عم ناك م ل < لييسو هاد لح 0 نذل كلم معرب 2 لعفأ

 مْ رحام 0 قاس ملأ انباحتأ ضعب تينأو 53 اف الع تمدق لاقو ا اب هل وانتف 3 رجب ينأ ىل اهب

 هه هدَنَع ماقأو هلمحو : هيلس ا ريموت أدل ص هيلا كلذ نم رذتعاف يرجام ىرد يتح كياع

 هؤاجم مهقلطأف م تبايسأل ري ىنألع ١ اومدق روغلا ع نك ةعاجنأ يبأ ىن :دحو ىلفوتلالاق

 لضألا ححصم هأ رظنيلف ة 8 نشيلا نذه نم لوالا عارصملا دحأ : ع

 اج دوا جيس سو رج سم سءأ
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 يندشنأ لاقف روعتم نب ديزي هالوك اعدو كلذ نم بضخف عوجرلا هولأسو عييشنلا ىلع هوبناعف
 هلوق هدشنأف مشاه ينال كليو

 اهاحق امهملع حابرلا م * اهافع نيتنمدلى > اصاب

 هدشنأف 'ةينوالا تاه لاق, غرف ىح
 تازحالا لاس ل * ينارذو احورت يبحاصإ

 ا تعامل اولاقف نوبرغتلا هيلع لقأ م غرف املف | اهايأ هدشن 0 ةئارلا ةغامدلا يندشنأ لاق غ غرف املف

 نم ىلعف عقب عك رعأال يف الوا لاو معمسامم رث ل وألا يفله ريمحاي لاقف هيلع كانبتع ام

 لاقف ربا ديسلا غابو اوماقف هللا ظفح ريغ ىلا اوموق م كفانعأ تب رضل نينمؤملا يمأ

 ادي: هدتعنل 5 0 * ريخج 3 ريمألا لاق اذا

 ادع ل وأ كحدم 9 نكد ايديا # مف تاهف ما ّ راح اكلا ىلا 2

 أادوس ناكر ماو كاكعلا ٠ نه 2 اهوحو هنرمض# ن تار

 أدوهع 1 يراصن نسح أ #23 حادتماب كا ديزب 0

 كيسا دشنتاف اعمتحا يددعلاو كسلا نا رسل دواد وبا ىورو

 ناحلا لق نمةيدللا موب ل ها ىسولا ناد اع 1
 امفصن كا عك تف راسو د١ ه.,ناورملا مول ناد ىدلابو

 اككرشال ابان نوكتل هفك .تعباب لق نكلوهلثم تاكدقك كذكتكراشوإ تان ا

 نعدي 0 د.ع نع ىجختلا قحسا (لاقو) يديعأ اال سانلا هشأ انأ لوقي كلذ دعب ديسلا ناو

 ىلا اك دقو ديسلا عم تيك لاق رحاسلا ن ليعسا نع عمدا 3 تا ء ةقع

 لاقو مهلا هسا كم ل جرذاف نامع ند م نولاشإ اولعحف ها ٠ رش موق اك اف 5 سلحف َْر 1 اوهالا

 نييوغلا ا 7 1 تحن يف لثعأ نه تيفش

 نابع ااش ول قا نع اناك د* اهندللا تى ىلا ترده ل معا

 نا ناكو دس كاد نبري أ هل فاكر 0 دقو ديلا و 03 اوهالا اي أملف 3 عضم لاق

 تل خيشاي هللاَقْف هف : رع 00 فردا نكد ةرد آلا ءادثعلا كعل 0 أ كدَنَع يثاحن ||

 لاق هدشاب 0 3  هللاو ال لاق ل ا 3 لاق

 ردتعم ربع 4م ل كا ناف 3 ا راع ةماش ند اردتم لك

 ا نأ نهد هشد ُْق 3 مشلح ربع ءارب ىثاحتنلا ناو

 هلوق هدشنا )

 امادحا هش ةيلع تغبو # هثيدح هيلع تم اهادحا

 امها دابعلا لع صق رك ذا يف # دمحم بر تعوم نانالا انيق

 هيلع تفلحام 6 2 كلوق نةدص الهللاو لاقو هزاحاو 0 عفن را لاق مم لاَقؤ مئاهوبأ لاو



 م00 ل تالا كد لاقف هلاح نع دلأسف نوللا ويغتم دينلا رج وبأ ىآر( لمعمسا ناق) ظ
 قي اقل تكا ناكل لاق يدنع سبل لاق كل هلتحم انتاف هبرشاف لاق هايا ريمالا ةعاركل |

 جاتحيامب مالكلا نءينأت نا ةغالبلا لاق يه امو لاق ةغالبلا نم اذه سيل ديسلا هل لاقف جتخسسسم
 ينغتسا كناف قع كت الويب قرود يتئاع ا لاقكلذ فكو لاقهنع ينغتسيام عدبو هي همأا

 زاوهالا وهو ديلا ابو © نلدمسا كاق) نرلا ىاو لاق.كلذي هل تاكت 1 | مث كحضف هنع
 دك اي وح اقرحتم ديسلا جرشل هب ةنامش || ةمحر رملا ترا توملا ىلع فرشأ دق ريح ابا نا

 2 لو اعناو اهلا جرح و ةئرفس

 ريشل أومط اري عَ * مهانأ ذا مدت لهأ رخام

 ريك الو ةاملا يف ريغص * مهلا اذ ان انما
 هيب زقاو ىلا بح يوس

 ينونزحم اكل ىل اولاقو
 ردح مم مهال وهو

 روزو كفا'مطوق نكلو م يكل ىلا

 روزي الو رازي ةلزنمع * رح وبا كوذا ىنما دقل

 001 012 يد رد يفد < قومر اع ينتاك تنف
 روع نوف داقفلاب رخؤ: # ىنعزوفحو راد

 روذنلا سيد كح حي مح رال ىلع َّك وأ

 ص 1 ترفل نأ 5

 ينلا عار هنأ ديلا نع قرتسملا دواد يبأ نع مصاع نإ دمح ( يورو ) ةليوط ةديصق هو

 كلوت ه2 د دل موللا 2 لضوا# هنلع هللا ىلص

 انز

 نإ

 تن

 |١ ويب ضرالا ناك + ىلع يداطلا ةعبش تلظو
 نب

 د

* 

 ان

 عقلب ةولعأ 3 بالظ د عل ىم ى والأب ورم ل

 هلوق ىلا ىهنا يت

 ةرالاو ةاعلا نمر ىلا دع اهملعاتثش وأ هل اولق
 اوما رجع اسلا نس ليعمسأو دواذ 1 0 ( ينل هللاو لق لاقو هذي ضضْش مْ كك منح لاقف

 كا قفا اذكهأ امهالا لاقمث سلجف برطف يرش 00 طساوب هناق ور كنعد ىلا ؟| يطب

 ينرضحم مل هل دائساب يديزيلا سابعلا نب دمحم ( قرح )6 تطل را تنك أكف لاق دمع

 لاق رضتحا دقو ةسلا رضح نم يفأ لو لاق هللأ ءاش نأ ا اأو

 ائيعمج | جراوخلا ند نهو د يورا نا نه هلالا للا تكرب

 اًنئمْؤملا ريا اعد 2 د لعق 0 تار لعق نهو

 5 رم م لاق ئه ودنا زب وعلا كيع نا دما (انريخاو ( تطقسو ةاصح تناك هش 3 كمن

 0 هونئدب مف طساوب تام كم 1 نأ ينغاب لاق رود :ا رفهح يبأ نع فدلفلا ليذطا نأ ن عب

 ' ىؤاؤللا قىح نإ ل ) ينثدح ( ) 0 ضعل ُِق تدحوو ( ايفر ل يدنع ع نيل لاو



 ا سس سس سس ل ذآ ل هيي صسسسسسليبيبب لناابلللللابل-بببببيسسسسسس__ - ررسلا

 شارما

 هلاعدف ديسلا ىعت ءانأف دع نإ رج .دع نيك :لاق أ نع بوهص نب 8 نب دمحم ينثدح لاق ٍ

 ىتثدح لاقف ةعجرلاب نمؤيو را برش وهو هل اوعدت هللا لؤسر نبي لج ر لاقثا هلع 0-6

 نماباتك جرف همم ل تان دقوت نيسان الا نونوعال دمك لب يح نأ يدج نع 1

 ىريما دي زين بذاعم نا ىبتعل ايوا ندم ( رك ذو ١ هل ءاعدلا هلأسإ !وباب دق هنا هيف هقرعي ديلا

 هل ىمأف نيتديصقب هحدم هنأو تام 4 .ايأ يفو 3 ديشرلا نوره ةفالخ ىلا شاع د.لا نا هتدح ٍْ

 ( ىتربخا ) ان وح لوق نع عروب مشاه ا نأ بيدحأ لاقف دششراا كلذ غلبف أمههشرفف نيتردبب ظ

 نب قحسا ىنثدح لاق يحاطلا هللا دبع نب مهار 1 ايدل لذ ميعأ نإ بوقعي انثدح 'لاق رامع نبا

 دادغ ةليمرلايف ديسلا ةافو ترضح لاق ع نب ريشب هدح نع يفريصلا رامت نب ريشب نب ع

 فص ىلا بهذق لوسرلا طلغف هتافوو هلاحب مهماعي نييفوكلا نيرازلا فد ىلا الوسر هجوف

 نوعب .س هافاوق هباقوو ةلاحم مهحاعل نييفو لا ىلا داعف طلع دق هنأ مدل هونعلو هومتشف نيسومسلا ْ

 نأ يلاماكتي اموراقلاك دوسال ههحو ناو ًاديدش اربح ريح كلو اي كا ل ١ انفك |

 تام ثالثاطاق ك.اوب اذه لعفتأ نينمؤملا ع ايلاق 26 ” ةلاقلا ةيحان ىلا رظنف هينيع حتفو .ةقافأ قانا

 .هلكراص > ههجو سيابو عسي لاز اف ضاس قرع هني يف هللاو ىلحتف لاق ىرخأ داعإ يم

 ديشرلا ةفالخ يف كلذو دادغبب ةئنلا يف هانفدو هزاهج يف اءذخ ف يفونو دربلاك

 مد ةراتخملا ةثاملا نم يشكدس وص ٠#

 قداصالا ليلق. "يان دلب ىلا * اهنلمج مل اعلظ ىرسح نلز الف
 قئاوبلا سل يبا * ةريح ن< ذاتاق ذاىل فنذالو

 دقيرس> وهنع امهدعبا واه تنءظ يتلا لبالا ىلع ءاعد ىرمسح نلزالف هلوق ليووطلا نم هضوع

 كدلاو يرسح ضو اهرمس# وهف هن وا رسح لاقي ُهنَقب نوف قب ف دولا نوم غل غل ىأ نرخ

 اهرسح .ابستا نا: تيدا فور وهوا ا تا لجو نع 0 لاق ريسح

 يشم اذا جرعالاك هيدشم قير عفلا ماع يثعذا ردقي الف هل>ر 3 نآل ون لك يف علظلاو 2«(

 قئاويلاودعاتتلا ىنانتااودعبلاي والاو | ير ولا ةيحانلا هيئلاو 00 عالج وأ علط لاقيو

 لاقيو: ريثكل.رعشلا نم:لوالا تيبلايئاونلاوب سئاصملا .لثم يعوق ردات ل يتلا ثداو ا

 نب للاديع هنابأدنيمعزوةعذج ينب نم مث ةنان < لرل يللثلا“تيللاو كينيا ينال هلا
 ديلولا نب دلاخ هلق يذلا ورمع هل لاقي هنا 51 نقو ةناتك نأ ءاتملع نس دح اة

 ةالوم منخل رات دك ندللا ىف ءانغلا اف ملسو هيلع هللا ىلدهللأ لوسر ههحو يتلا هيزاغم ضعإ ىف |

 ةردانلا لامرالا نم وهو ورمو 0 ةياور نم رصنبلاب لمر اهو هدالوا مأو ماشه نب ىلع

 لسا ححم ه4 هأ ا 2 تاموأ ٠ هةئسدلو هلأ تايفولا تاوف نما ؛ ةحفص يف هليمو 4مآل

 ٍلصالاححصم ات نأ هعجاأ رف تطاردصو ةروك ذملا مالسلاهياع ةسشن ىلع ريمضلا 648



 00 0 مربح" اإل ٠ تيما خم د اوحا با ىف 0

 ش 0 :
 تا و اح هع ا جس موسم هس سس جوج م حجج ل وص 0 د قمل

 0 كك ردم لها ءانغ ند مدق هنأ كاشو 0 نإ نيس هنأ كاش لقت تاق هشو ةراتدعملا

 اتثدح لاق راكب نب سابعلا انثدح لاق ينالغلا ايركز نب زرحم انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 عم جرخ ةنادناعكا نب ةانم دمع نب صاع ىنب دحا ةمقلع نب هللا هع ثيدح ن٠ ناك لاق بأدنب

 سشدمح تب ةشدح 05 كاش ت 05 ناكو اه | | ةراح روزللم ايلا نود ةعش ماللع كلذ 2 وهو 5 ٍْ

 فرصنأو هش يفتعقوو هتح أ ةمقلع نب هللا دع اهآر املف ةياك نا ةام دنع نبا ا را

 0 اًهزذ 14 لا اهع> ربل ةمقاع نب هللا كيع اهنا 5 نكي اهدئع تيلف امراح كنَع هنأ كو

 اش اهعم ي ةق رطم ةادغ يف هما فرصناو ابحت اهب دادزاف ى آلا ىف ناكسمال تنيز دق ةشيبح

 : : لوقي اعنا من

 سشديح ما نسحارطقلا بوصأ 237 يردال يفا ىلب يردا امو

 شيع بصال اهدعب نعامو .# اياميلا قا> ىذلاوة شد <

 لاَقؤ نضر 4 ةول ركع اى اب وهاذاف اي 6 امش 1 هلوق تهر 0 هنع تافاغعتف 4 كلذ ع

 كلا قطا لوسم ديري امو + ةيذاك ريسع يا .ربخأ امم

 برأ يفو ينيع يف ةشيبح لبال * ةسارب ىلظ مأ نحا تال

 م هةر 5 ًارماتتاو كلتن ٠ لجأ ىبف كم تن كا اذهو كا تلاقو هنأ «رحرت

 0 َُك الامه أ هلت لاقف ىرطأ اغار اماف هياع اة تلعفف هل كتبا ىنيز تلاقو هربخ

 أريد الوغاَرع كلمأ صمهدلا نه #2 0 ةشدمح 06 تديغاذا لاَقؤ

 (١)ارعتسم بلقلاوىضغلا دوقو * هشحي ريعساارح ىلا ناك

 لاق كلف نم أمق رعشال هلو 0 اهقلع 5 ةاع 8 ةلشا ارو ةيراخلا لا لعءحو

 يلهأ 51 ىلهش ركل ن عماج كدجو يدج له شيج

 لخلا ىلا نيتلالا نيد ءارحصل #2” 3س كلن وس كا نأ لهو

 لدا ب رضاطلاخ كس هو حارك # ة يمك رغأ قا رند ىنشا لهو

 اولاقفا اهوتاف اهف ر ءشلا لوق رك امارغ ديزي وهو ةدم هنع اهورحح |اهربخ اهاهأ م غاب اماف

 ا ضرالا ىلعام هللا وذ ىف هدم 1 ا هللا كد هل ىلوتف كانأ اذاف هحرسلا هيدع اهل

 ةحرسلا كعب تسلحو 0 ار كاو هندعوف نيل وقام عمتسل نارك نحو كَم لا

 بدر رقمها ف رعق س ولج اهلها ثيح ىلا: تتفتلاو امنع 0 امم اند املف اهدعول هللا دبع ليقاو

 لوقياشناف هلوق نا اهل اولاقام هغابو عجرف

 رحطاو مهحتتلا 2-42 ينياسيف د هم 0 دا نع د كك و

 ربقلا يدع َىَد امرظنو »+ اهعمد س |١ ال ءاش رس م 0 امو

 نزتم ريغرطشلا اذه )١(

 70002 تس مج:

 تس نس يي ل يلا |

0+ 
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 ةنانك نب ةاثم دنع نبا صاع م را هل د "أ ىلع مانو هيلع لص يبل 8

 دقو ءاصريغلاب ديلولا نب دلاخ مهحبصف مولتأق الاو هدا ناف مالسالا ىلا مهوعدلي نأ 0

 هاملا ىف ةريغملا نب 0 ' كل :هظف هوفاخت هب اوعمس

 ٌّ 1 ملس وثب هعمو دلاخ مهحبصا لف مدلا(١)ةقعا نومي ًاسأب ةنانك يف يح دشأ نم اوناكوأأ
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 مهولتق اوناكو كرا او ورم و زرك هتوخاو ديرعشلا نب رص نب دلاخ نب كلاعب مهبلط ملس ١ 0 ١

 مط لاقف ارو كلذ مهداز ماس ينب هعم اوأرو موبلا كلذ ىف دلاخ موحتبص املف دحاو نطوم ىنإ

 ةعذج لاقف هللاو الا وااقاولزناو ا وقلأف لاق نوماسم موق نح اول اوملست املأ دل : |:

 ال اولاق لستقلا الا حالسلا عضو دهب ام للاو مكحالس اوعضت ال موقاي مرقأ ىيبدحا ترا ١
 اولزنت مل نا مكل نامآ حاف لاح لاق نيم ا كعم نمل الو كلثم نيام كر الو انحالساو اال هللاو

 نبأ لاق و 5 تافسو ةقرف تدعصاف نيتقرف موقلا هيقب قرفتو مهرسأف من م ةقركا تار ا

 دلاخ دنجي قتد عمو تنك كات لسا دردح ينا ن , هللا دبع نع ا يتريخاف ب

 ومها كردا ىح مهرلا يف انحرشنلاق كنتاأا ا لاقف ةيتف نمقوسي ةدعصم نءظرلا يف انئعبف

 ُك م وهو انلئاق لف هللا اتينا ملف قيرطلا ىلع باش مالغ انل فقوو 0

 نعزشب ا ناك تاسح ىشم # كا لوبذلا فا طا

 * نعنع ءاسن موب عنكي نأ *

 كوشو انلئاق لع لوالا هن أك مالغ انيلا 3 نءظلا انقل تح انيضمو ءانلتقف اليوط انلتاقف

 هدهوو با نيب رآز ف هديل وذ ر 37 ناام مسقا

 هدم ين ه :ةاذحلا كما * هدح و لاحرلانا.هش سرشب

 كوبملاك هنول يف ةرفص هب ءىضو مالغ نيف اذاف نها ذاق ندظلا انكردإو لك دانا

 1 نءظلا يب نوكردت لاق وه امو اناق ريخ يف م 5 له انل لاقف هلثقنل هاتمدقو ل كعب را

 وعسل :ثسحي ناك املك يداؤلا لفا قطا 0 ىت> انجرشن لعفن اناق يف :واتقت مث يداولا

 ءانسح ءاضرب ةيراح هيلا تايقاف * شيعلا دافن دنع * شيبح يماسأ هنوص ىلعأب يدان توصلا

 لاقتءالللا ةدشو ءادعالا 25 رع رسأف تاو تلق

 3 ارصع تش تل د ارهد مكيلع ماللس د

 د 0 افا دا لك ىرتت 7 نا ا رمشع 0 1ع 2 تي 1 تلاق

 ل أس 000 »# 0 اخ أ يا 00

 هل تلاقف

 هيلتق نسر نك نوط هاهو س وماق هأ هيف ميديا وسدغوا اهمد اوقعلف ٍْ

 را م ل ل ل صا يشل شار ا 2س ر125سلسل 5 575ْس597 يس 59ْ9ُِْاْسْاس 7 7 9 22

 ( عباس ا
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 ا( ادلاو كتساوىرخأو .«© ةيما كقارف نم انكب : نمتو
 ريسلاو ةدوملا يف فافعلا ليمح # يوطا ىف م دعس الف تناو

 اط لاَقف

 قااوخلا كنك ردأ دا مكتدج وذ كيضلاط نا كتيرا

 قئادولاويرسلاجالدافاكت * قشاع لوني نا ًاق- كي ملأ
 لاقف هللاو ىلب تلاقف

 قئاوبلا يدسحا لبق دوب يبلأ * ةريح نحنذا تلقذا يل بنذالف
 | 00 لا طلح يايو * يونا طجيأت نا لق دوب يبنأ

 اتعرف ءاق' تمقتلاف هون تنأ > اهردخ 57 ةيراخلا تمحقتف هقلع انبرضف دردح ا نبا لاق ]

 عدي سلاهللاقي كا نممالغ: موقلا ن .: تاناو.ا و اماكم تنام ىقح اهسفني عسكللا اهناو ا

 6 لاق ) هاكشو دلاخ 3 كَ راح 07 هياع 5 ىلك هللا لودر ىلع محقأ يتح

 لاقف عنصام 1 لع كما له هلاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ناسك ن اص يف ا

 وهف لوألا امأ امم عأ هللا كوسراب آو انأ رم لاشفت وط ر آ لحرو ةعر رفصأ لحر مأ

 فرص نأ اارسا ل را د دلاخ ناكو ةفغيذ> يبأ كو ملاس وهف يناثلا 01 00 ينبأ

 هللا يلص هللا لوسر ثعبف امهعم اناك نيريسأ ةشذد ينأ لو ملاسو رمع نب هللا ديع قلطأف هقنع

 0 نأ عع قروو لباب هعم ثءعبو نيتح نم هغارف دعب هنعب هللا يذر ًايلع ماسو هي هيلع

 له مط تاقف مولع تمدق ىلع لاق هلاسف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا عجر مثمهادوف

 هيلع 1 لص هللا لوسر اوالو يجريلاو ىلتقلا نم مكنم بيصأ امب لما 0 اولبقت نا مكل
 تاقف من اولق عزفلاو عورلا نم ٠ مكلخد ام ىناثلا اوليقت نأ مكل لوف مط تاقف من اولاق 0
 ١ أولاق ماعيمل امتو م لع اع ماسو هي هلع هللا ىلد هللا لوقا العم كلاثلا نا واق نأ مكل لهف م /

 لاقف م-هملا اهتفدف 7 تالضفو بالكلا ةغليم يد ل ا ا تالعحو ا هتءفدف لاق

 مح نم يلا 0 مط هدع |نأ يدلاوف لاق م لاق اهول. ةفأ ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 1 سيمت تنب يملس تلاقو 3

 احراج ناك دقو حر / بيصأ * ىتك ن. ءاصيمغلا موب اورداغ كو

 اكو يقل هلل الو: تلصا:# ةباهماا هيلع :ليكا كيسا نمو

 01 نيم نك نود ادع # ثقلطو يانالا تاطخم تطاخأ
 احطان كلذ موي مل قلل ع | وذلك موقللا وتلا لاقم إل اواو

 00| (رلكأ رشع ةعضت شيرق نم رقت ناك هناف نيييشرفلا' مياك امس اأو تاد نالت

 يوذ اوناكو مدلا ةقعل مها لاقي ناكو ةنانك نب ةاننأ دعا نبا ضاءأ ىف هايم نم ءاها لع اولزن قح

 هل ناك هنآل مهث ن 00 5 نك نأ ماب 3 نييشرقلل اولاقف صاع ونس مهلا تءاحف ديدش سا

 اودجوفمهوشتفف ن هيو اوحار اماف مهعم وهو انعماوه ام هللاو ال'اولاق لحذ مهدنع

 127172070502000 21 1 222227 223 3777727 7 2 ج عمو
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 مه هزحار لاقف ميلاومأ اذنك مهواتل فو هولتقف مهلاحر 2 موعم يموذلا

 هدايز مهل ام البك نيرسشع *# هداغب ومهم انلتق ن2 * هداعو تردغ شب ركنا

 نحل ديع 3 فوع نب فوعو نافع نب ناهع أ ىحاعلا يأ ن نافع كمون لق نم ناكو'

 وثب مهاد يتح ِ مات شار 9 تدل ةريغملا 5 ديأ ولا كا ركافااو ةريغملانب دك انلاو فوع نإ

 نءف 5 ديع ب كر ٍُ 1 هللا دنع كب انلاح ناكو 1 اوي و اه كيع 0س ثراخعا

 هلوقب تالطخلا ئاازا رار كلذ ىلا راشأف رارضو وه ةعقولا رضح

 دراي هردص مأولا ند نو اه قاضا ىردأهللاوف

 دراو قنع هعباتل # اهلثم يف داع دلاخ ولو

 كلدملك اهؤاخاا ككل دقو 8 00 يؤا ىنبا ىرا

 كردمب هيلع ملأ ىذلا اوكودف 4 مكلاخرب اورأشت مل متأ ناف

 0 يملا 0 قش ن "مو د رج دقام ب رهلا ها

 1 ثثعلو "ا 2 نب 1 نس لاو يئيللا هللا كيع 51 ةلمع ةروض يف كك ثعبف

 ع نب هللا دنع رهف نب براحو ضيغب يب ىلا كسوايسورخلا يو نآس

 ءاصيمغلا هل لاَش ءاع دلاخ مهافاوف اكل ند عا نا (ساع ينب ىلا ثحاو لسح نب كلام يفب

 نيعقودو صاع 0 نسق وساع ْط لاقي ممم 2 هلق كفا ا ىف مهلا لك هريخ ناك دقو

 ىنناا هل لاق ةئيدملا لكدو 1 لد ا ا اة ند نيش موقرتشاو موقلا ريح مهو صاع نبا ٌ

 0 لاق َّّك ءلع تاز نيعمع كل هللا كويرا لاق اذه ىلا كاعدام دلاخاب م هيلع هللا ىلص

 موق رودص فسر مهزكو مكب دياب اب هللا مهبذعل م هولتاق ه 1 نع هلل لوق لاق

 0 هششع هللا لَ هللأ وسو نا لل كاقت ملدا ا لا فاو مهولف طع بهذي نيم

 فاح نب دعا( انا مهادوف م سو ةيلغ هللا ىلد هللا لوسر ثعلا دك ل امث كوع

 0 لون ب كلااذع و ءةئيع ب نايف 0-0 0 لاق رصن ينأ نب لايعس 0 لاق عكو

 درس 6 هيلع هللا 0 هللا 1 ادع لاق هنأ ن ع ماصع نبا 1 لاقي 4 0 نه لجر 5

 0م مدح نإ دحا/ تلاو ) عكو لاو 1 ا ا 1 انا ل نأ 1 ليش نأ نعل

 ىلع لفوت نب كلملا دبع نع ةئيع نب نايفس انثدح لاق يدامرلا دا مهاربأ انثدح لاق

 مالسالا هي هيلع انضرعف نئاعظ قوس قىشب اذا رولا ل 6 انف لاق ا دحلا رك هسا نع اذه ماصع

 ناعظلا هذه قطا رعلا لاق كولتاق ف اناق 0 َ نا ىف و متأم لاف هفرعيال وه اذاف

 هيف هسأر ا مم احدوه قف ةاتكاتت

 تلاقف نييعلا دان لبق سشاح يملسأ لاقو
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 اطل لاقف ىرخأ اريثعو ىرتتا 67 ا رثو اللا باق كناو

 قئاو لا ىدحإ لبق 0 يبن * ةريج ن هذا تلق دف لمد اللف

 قرافملا سيجلب 2 # ئولاطخ نا لف دوب يأ

 َئَح 2-0 لاو ف هيلع تءاش هليح ةبراح م طا كالذ ٠ نك ثحر 3 رع انك ءاح 5 5 لا

 موب 1 :انثدح لاق يكتعلا هللا دع نب ورميو ا || دنع نب دا ( ىنرب>أ ) تنام

 هعدجح ىفب هنو نع نعلت 0 مسو 4. اعلا ىلص يِ 8 16 [سلاح ناكديلولا ن :, دلاخ نآيورب لاق ة هيش

 د ءاصرمغلاب مهأنيقا لاقف ثدحم لاقذ تن 50 ا هيلع هللا ىلد هللا لوح ندا نا لاّقف

 هل مالغل اذاف 0 هانعت مهفات كح ةللار اع ف سيعلا كرك داك تح مهاناتا و حيصلا

 تضرقف هلاال لاف هيفتك ناد هتءضوف ا هل ِتاَوف ميوقلا تاب | ُْق بوبذ سر ىلع تءاوذ

 هبددشف ا أ 3 * اذ 3و هتيرذأ ةسمه هتسمها ثا ٌ 00 تاللا الا لاقف خرلا هنع

 ةعدح يا نكد ةودسأ 37 قار طلا نخب ا اف يربي م اف مالاو ينماكي ظ هتلك مث اقاثو

 ىلع ا يلا ءالؤه 0 ىقاو تأ له لاق ءام 1 تلق دلاخابأ لاَقؤ نوملس ا نا ترض

 امون 2 اهدبب هتلوانف كدب ىييلوان اط لاق ةشدح ىعدب ةبراح نوفو تالعفف يناصأ

 تلاقف معلا داق لق شيح ىملسا لاَقف

 لاَقف 1 ايناهكو ارو اكو ارشع تح

 قناوخلاب مكتكردا وا ةليحب * مكتدجوف م - لا الب

 قئاعصلا 0 0 3 7# 0 5 تاقدقو

 قرافملا تاع ا رم د نب يونلاطحشتزا ليفدوب يب “أ

 قئار كنع كعل ىئعقارالو د ىنامأ رم تعب هر قف

 قءاوتان وكي ناالادولا نع

 تاع>و اهرحد ْق ةسار تعءعصوو ةيراخلا تانق 6 هقفع تن رضف هثمدقو ىللت' هلاح ىلع ءاح املق

 1 ةريشعلال انام نا كك يك وس

 لوقتو هفشرت

 اا ند كالتمحدلا نس قك 6# اكلاعو بح ورمعاي ندعم ال
 لمفلادج اماتئلادوحتشعدقف 0 وللا
 كدلا ةركرق دنع 0 ها * انقلاب رححشت ليلا دارطل ن

 هللا يلتص هللا لوسر لاذ اهرحد> ىنل م ناو تنام يت> تايبالا مده ددرتو يس. تاعحتاو

 تح ورمحت لو ىلع كنوض كب نوفيطل اكلم نيعيس ناو دلاخاي يل تعفر دقل ماسو هيلع

 نب هب زلا 6 0 باعل 7 نس نمل ا[ثيح لاك 5-00 00 نب دع( ممل ) هتلتف

 كاع 00 الع ا 71 45 ول 0 د مودل 1 ا ا ا



 دع" تينو - نجح. يدل سيول

 مريم تكول د يس دبي محي تب 5 د < ةددلااغ

 ا : 7 10 5 0 0

 (؟9) 0
 ى 3 ةدكتت : هب حديد عب

 تزج لاق تقولا اذه ىلاكرذناام هسفن دعاي هل لاقءاح اماف ةمتعلا ىلا مالغلا ًاطباقدلع رطب اع

 تدي نكات لهنا وغ ىباب تاه لاقف هتذخأ ى قح تفقوف ءانغ هلم تءمسف نالف ين بأ

 زا ينغب عفدناف كن : رحال كلان أسا تنك نئلو كنوبحأل

 قاع زاجل عا نم س١ *« هن اةتنس انعش 'اولغا انو 2

 قداضإلا ليلق ءاندلب نا ا احل ا نالزالف ١

 تنااط لاق انرطفا امو لبللا فصتنا دق اذهاي هتحوز هل تلاقف لدللا فنصن -ىلا: هيله كزي مل

 رحسلا اذههتحوز هل تلاق ر>سلا ناك اماف رحسلا ىلا هشنن كزي ملف هريغ انروطف ناك نا قلاط

 ىنطعأو هذه قج دعاه ال لاق حبصا أملف هريغ ٍمزوحس ناك نإ قلاط تا كاف ل رطفا امو

 ةسذرلا لع ىورتأاأو بضانأو جيتا تايد كات

 ن دحا اندشنأ لاق عكو نر ) تنبح ام كَ يدنع دربال اذهكتوص كرئىلاام ىنباي لاق

 لاق لك ايد ينأ نب ناملسل.يريب زلا بعصم نع يناسشلا دبي

 قرافملا بيبلاتانابل يضقتف * كنيزلعايحبصلاترظن الهف

 قئادولام ا ا ع هريحمو # يدتغي وانين> يسع اذا حور

 قهاش نعرأ "سار يف ةيثمد# ةرصلانلح كدا
 قءاوالانيقشاعلا نيب قرش. # هفرصمءئوشنم ىهدلا اذهلاز اق

 (1) قران نماقلا قديو <
 قئالع زاجبطا لها نو عطقت *
 قداصالا. لياق ءان دلب ىلا *

 هبارتفقا دن ني أندءسف

 هلا تنس اطسف اودع
 الح مل اعلظارسح ناز الف

هوابخأ صضعلو ةيمشاملا 0 0 د 0
 -- ا

 نعو قحسان 2 تذذأو تدل تبداتوتاشن او ةرصبلا تادلوم نمةدلوم ا رفص مم ا

 كهف 5 تناك اهن تدخلا لعوأ عم لعلو لدب جر نمتناكو نيعلا ن م 0-5 نءو هلق ن نمد

 م ند كورا هلأ ريق ند هاشنغإ ناكنم 2 تردزا ف م كلذ كعل ماشه كب ىلع اها ريشا

 تيظحو اهلثم نم نسحتس 00 و داحس انت نيل رثغلا لوقت تتاكو طداو ءانغو سو

 لاقو ) مهلك هدلو , يشو هل 03 عمجأ ا وح ىلع تمدشو هديدش هوس ل كك نع دنع

 هللا دبعيابفو رع ملا دمحا نب نسما قربا لاق مهارب ن دع هع 00 مف زيعملا نب هلأ دبع

 5 + ماشه نب ىلع اهارتشافس ىع ةالوم ي "3 ومال عمسانب هللأ كس -2 تَ ةنابالا متم تناكلاق يعاشهلا

 فرعو اد ا سابعلا : ينكلو ا تدلوف ة هب رير و> كد ذا 0 نفلانيرتفلا

 دلو ال اك نوم أملا هامس رقمعح قل فرعيو نوره هل لاقي انبأ هدعب تدلو مَ هللا دبع كل

 قال ريغ هلصو امدح قدبو 64
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 ىرذا اريشعو ىريت اساعو | ربو ير تو

 قئاو لا ىدحإ لق 5 يبن #* ةريح ن هذات تاق دق كام الف

 د بديحلاب ا # يونلاطحشي نأ لبق دوب يبدأ

 َىح 2-00 ثلا ف هيلع تءاش هلي ةبراح 0 طا كلذ . ند ثحر 5 4ةيع ان رمضف ءاح 6 * لاق

 7 رم .انثدحت لاق ىكتعلا هللا ا ملا ااادنع نب دمحا ( ىنرب>أ ) تنام

 ةعذج ىن هيوزع نعلئسف رك هيلع هللأ ىلص يب 2 سلاح ناكد اولا نب دلاخ نآيورب لاق ةيش

 ا ءاصرمغلاب مهأنيقل كاقف تكامل لاق 0 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ذأ نا لاق

 هل مالغب اذاف 0 هانعت 5 ,ناتكأ هللا 0 نفشلا نرق داك تح مه هاناناقف حيصلا

 تضبقف هلال لاقف هيفتك نيب هتمضوف خرلا هل تأوبف موقلا تايب رخأ يف بونذ سرف ىلع بئاوذ

 هيددشق ني أ 5 < اذقو هجيرذإ هع هتسوبف ثان 1 تس تاللا الا لاقف عرلا هنع

 ةعدح يا نك ةوسأ 0 قار اعلا ضع نك 6 يربي م ا مالو ينماكي 08 هتلك مث اقاثو

 ىلع تدنأف ةوسنلا ءالؤه ىلع ىقاو د له لاو ءام اا اق دلاخاأ لاق نول أ نا( قوص

 اموت ف اهدبب هتاوانف كذن ىييلوان اط لاقؤ ةشييح عدلا ةبراح نوفو تاعفق ينادحأ

 تلاقفا " نشعلا اه لبق“  :نشيح ىقلسا لاقث

 لادن 1[ انامل اناا ا ع تاج

 + قنا ولا كتكردأ 53 ةليح مكتادج وف مكتبلاط ناك را

 قئادولاو يرسلاج الدا فاكت * قشاع لون نااح كي ملا

 قئاعصلا يدحا دولا 5 7 ةري> كالهال لها ذا ّ 0

 قرافملا تاع اب رم 0 »* يوتلاطحشت فالف ل 0

 قئار كنيع كعمل ىئعقا رآلو د ىنامأ رس تعب ل قاف

 قءاوتانوكي تانارا نع *

 تاء>و اهرحد ق هسار تدءصوو ةبراخلا تاق اق هقنع تن رضف هثم دقو كلت هلاح ىلع ءاح أملق

 0 ةريشعلال انام نأ 3 يك وس

 لوقتو هفشرن

 يلم ند كللثم حدملا نس قس * اكلاهو 0 ورم اب ندعس ال

 لعفلاد> اا عد * اكلاهو ايح ورمجاي 0 م

 لذا ةرقرق دع ماوي ردو * انقلاب رحشت ليخلا دارطل ن

 هللا يلد هللا لوسر لاف اهرح> ىنل هسار ناو تنام ٍت> تايبالا هذه ددرلو 0 تادككاو

 2 ورع لبق لع 0 كب نوفيطمل اكلم نيعبس ناو دلاخاب يل تعفر دقل ماسو هيلع

 نب ريزلا انثدح 0 اس ىحب نب ذحا انثدح لاق يديزيلا نسسانعلا نب دمحم( 2 ) هتلتق

 يموزخملا بئاسلا وبا 000 اشه نب ريبزاا تنب ةيفص نعرذنملا نب هللا دبع ندع لاق راك

 هناباموي 0 هحوف الغ مهدشاو هللا قاخ قرا ناكو ىهدلا مودي اللقتم اذه اا الحر
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 زج لاق تقولا اذه ىلاكرذناام هسفن ودعاي هل لاقءاح املف ةمتعلا ىلا مالغلا ًاظبافهلع رطفب اي

 تدخلا نكات نال هللا وأخ ىئباب تاه لاقف هىذخ قح تفقوف ءانغ هلم تءمسف نالف ين بأ

 ردك ردع يش عقدلاف كنب ريشالا تاس كنوبح )ل

 قئالع زاجحلا لها نم هءعطقت * 0-5 انعبش :اولعتإللو 1

 قداصالا ليلق ءاندإب ىلا * اهاحمل اعاظيرسح نازالف ٍ

 تنااط لاق انرطفا امو للللا فصتنا دق اذهاي هتحوز هل تلاقف لتللا فنضن ىلا: هل كلي ملف

 رحسلا اذههتحوز هل تلاق ر>سلا ناك اًملف رحسلا ىلا هئنغ لزب ماف هريغ انروطف ناك نا قلاط

: 
: 

 أ
1 
1 
٠ 

 يطعأو هذه ىجح ذخ هنال لاق حبصأ املف هريغ ٍمزوحس نكن قلاط تال رطفا امو

 كتمددربلا ىلع ىوقأ ناو بام انأو ع حت تماما ناتنا ايلا نوكيل كقاخ

 ن دحا اندعنأ لاق عكو نر ) تيبح ام ليبس يدنع دربال اذهكتوص كرئىلاام ىنباي لاق

 لاق لك ايد ينأ نب نابلسل يرن زلا بعصم نع ٍناسشلا

 قرافملا بيلا تانايل يغقتف * كنيزلعابحيصلاترظن الهف

 قئادولام ادّتحادنع هريحمو يدتغي وانين> يسع اذا حورب

 قماش نعرا سار ىف ةيمب# درحملانلح يرانا
 قءاوالانيقشاعلا نيب قرف. * هفرصمئشنم ىهدلا اذهلاز ام

 (1)ق رافت نمانيلا ىنديو *
 قئالع زاحلا لها نم عطش *

 اذ

 هبارتفا ديرب نك اندءببق

 هنأ تس 56 اودع اكو

 م اهرابخأ ىدمنو ةيمشاجلا 5 رد

 قداصالا لياق ا دلت نا

 نع قحسان 8ع تذخأو دعو تبداتوتاشن هنو ةرصبلا تادلوم ع نمةدلوم ءارفص مم ا

 الا تناك اهن ا لعوأ مهلعتو لدب رح نمتناكو نينغملا ن ل اهي نعو هلق ن مدا

 0 نا ون ملأ ربك ٠ ند هاشخغا ناكن م 1 تردزا ف كلذ كعل ماك نب ىلع اهأ شاف

 تظحو اهلثم نم نس دش سلا -- داحع: يبل م نسلاَر ءشلا لوقت 20 اندأو ءانغو اهحو ىسالا

 لاقو ) موك هدلو ما يضو هل ع ءعجأ ا وح ىلع تمد 5 كر نع دنع

 هللأ دبع ينابفو رع ملا دمحا نب نسما نر لاق مهارب نا دم دنع ا ىف زمملا نين هللأ دنع

 اين ماشح نيىلع اهارتشافدس ع ةالوم ىك اوملالعمساق هللا دنع تن ةنانللا متم تناكلاق يعاعولا

 فرعيو أدت 0 سايعلا مأ ينكلو 00 تدلوف هزاز 5 كذ ذا 90 فل نيرسشعب

 دلو ال 0 نوم ما هامس رفح قلب ؛ فرعيو نوره هل لاب انبأ هدعب تدلو مْ هللا دبع يأ

 قال ريغ هلصو اسمح قدبو 6

 2 ل سس
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 ا.لق هين هثرحعتف املا ثحعدب ثاومألا ناكو ت آه 2ع ماشه قو لعيفوت زَ أو لاق 4 هاو مسالا 2

 ىعسلا تاكل اد ف ودرحلا لخاد | ل امصخشاف اهملا لسرأ مار نكد رم يا م كك جرح

 عجرتو مهروزتف اهدلو لا دادغب أ لوذدلا يف مع ل كا تلاكو أه ريغ 0 0

 ||| دمحم ركذف هجولا ةولح ءارفص ميتم تناكو ماشه نب ىلعا تناكةيراج مقو لف تجرخامل اهمض مث
 لاق حابر نب ميه ١. نب. نسحلا نع هثدح منك أ نب يحي نإ نينا نأ تتاكلا نحل نإ ١

 ةيواع لاقنم مث تلق قحسأ لاق ةعنص تكردأ نم * نسحأ نم ل سابعلا نب تادع كاان
 نأ قا 3 دلتا كاقف هنف ىلع ميم هعدقت نم تيحمف نأ مثلاق نه م تلك لاق 3 م تراث

 يعيبرلا سانعلا نب كلل - امس كا ةنششا نب راع انتدحت لاق نسحلا نب 0 (ىربخأو ) عبش ِ

 م عنصا نا 0 هل لاق نا اهيف دازو ةياكحلا هذه لثم رك ذف ءانغ سانلا نسلا 9

 ةمعلا لوق يف ةيولع عنص مالو *| مامح مل املظ يرسح ناز الف * هلوق ىف مين

 برقلاو ا عتمأ مو * ةنايا كنم ضقا ل يترسحاوف

 ءانغلااذه ىف ان عنص هنكلو عضوملا اذه ةعئصلا يف هسفن عضيالو رمع لاق ةناب نب ورع نياف لاق

 د2 ةداع توص ةبس جد
 ما

 برهلابو راوحلا عنممأ ملو * 0 ضقأ يرسحاوف

 يلق نمدهعاأر 5 اذهو تاقث * وءكنم دهملار ا نولوي

 بعش نه وم امح نم ىداوغلا كت ةس# قهاسص بعش سعشلا مامحاي الأ

 قرا هو يطس و ولايرحم ينقاطم ل وأ ليش ةيولعأ هف ءانغلاو ىريشقلا هللا دنع نب ةمصلل رعشلا

 قدحسال ه تف نأ ش هرج رك ذودوالا مثيفاثلا مث # بعشلا م انحاب الأ هلوأ يطسولاب لمر فيفخ

 يدي نيب ةسلاح مولا اد متم تناك لاق يعاشولا قرا ( زتءملا نبا لاقو ) رمصنملاب ليقث يناث

 لوالا ليقثلايف ميم تنغف رضاح يدهملانب ميه هارباو دادغرب مصتمملا

 هقحاوأ تحال م دءالام اذاا وده * هقراوط يف ,رتعت فيط بنذيزل

 نادر ا توصلايل دسعتسإ 4 ربا ىديساب مصتعملل مينم تأااقق هديعل ل ميهأ ربا اهلا را

 فرصناف ةضاغ ميتمو مت ةءلا نساحم أ ريضاح ميهاربإ ناك مايا دعا ناك املف هيد.عتال اهل لافتهدخاب

 قيرطلا را | ةرظنميف ىهواهءاعهقي رطو ناديملاب اهانه يف ينمو هلزنمىلا نيح دعب م هاربا

 لواطتفهتب ادىلع وهوةرظن ا ىلام دقق مدع نب ىلع يراو> ىلعه>رطتو توصلا اذه ىنغأ صو

 0 نبا لاقو ) كدح الب د لاقو هتعرقع ةرظنملا با بربض متودلا 1 َىَح

 ممل نكي ملوكلذب هعفدف امسح اهئانغ ناكو هل اب 0 كه نب ىلعلشس ناك نوما نا تادحو

 كلذ نأ لاقيفا مم نوماملا نس ايو تابح يت 2 فد مل يلع ص رحام ءاط ين نوما املا 3 املفدلو ||

 ها لا سلاحم ضعب يف متم يار هنالابطلا ناماس( ينثدحو) هلتق يتح هيلعهيضغل ا ناك



 كه

 برشأ نوذرب ماشهنب ىلع. ىلا ىدها لاق ( ىماغبلا دم نإ ىلع ىحو) اهتادر ذحيو | |
 أ ةوهش هيشب قحسأ ناكو أنحعم هب يلع ناكوأ ةةهارفلاو ندحلا ن م ةياهنلا ىف ناكو يساط رق 1

 تقح اموي ىلع ىلا قحسا راس هل ةيطعي أ ضر ملف ا رام هيلطب ىلل ضرعو ةدددش |[

 تلغفتاءانغ ردصيف اذه اهون ليخدا متم ىلا ثعبو ىلع ههستحاف 000 نلز الف مت ةمةعنص |[

 يخدعإ وهو قحسا هبارطايف ديزل هيفوتسلاو هدرتق هدرتسإ لعحو ًادردش ا رطا قحسأ برطاف

 0 هنسح نم تدبعام ىلعلا) سهشالا نوذربلا لعفام ىلعل لاق منهل حص ىن> همهفتيو اهب 1

 هللاو يعدأف تيبأ نأ امإوهيلع ينتانح وهب ًاسفنىل ت دان امإ نيكل 5 نآلا شاف لآ
 هللاوال لاق يل وق كرثيو كلوق ذ>ؤيو يلهنا لوقأو مت هنأ لوقت كارفا ها دقويل توصلا اذه

 لاق) هيف هلهلا ٍكرابال همادطو هج رسلا دمت ينأ لزيم ىلا نودرلا مدق 0 ا رأ الو اذه نط

 م انأف انأ تن ا توصلا اذه عمت الإ ل ا لاق قحسانا نود نيدحأ يف ”دحو (د# نبىلع

 لوش متم 7-5 0 0 لاقو ده نيىلع لاق هنواسو هل< تاح دق امنأ ديرب
 «٠ وص

 ىلاهدب ماشه نىلع دم لاق يماشطأ ( يتاح ) هلكلمرلا * اهل 1 ا ئرسح ناز: الف *

 لوش امن ع كلذ هلعف ىلع مدن م اهتاعب بات ءيف هتيراح دب

 دعاسو فكي ع.جرت ملو كيلا * اهتددم ةادغ تناب ىدي تيلف
 ) ينادحو ( ةريخصلا لد ىلع ةيراح لذيل لاشي ناكف لوألا ليقثلا ف هذ هتيراح مي كنها

 ناكو كف قولا اد ةلاد موي:تاذ تناك ان 3 كلذو 1 لدبي توم تاس ا لاق ىءاشطأ

 اوثيمف نومأملا هنمكحضي ناتسريط لعأنم ندكركلا يبأ, ينك,سوسوم سلجلا كلذيف ًارضاح
 7 باح لذدب ثيهو لوفالل بره يح دحأ قبب م و هيدي نيد نم نانلا بهو جلا بوق هب

 محو تفرمصن اف ين وعلا ارواج ايحشتاساو هب برضو اهدي نمدوعلا د 1 اه ردع يفدوعلاو

 ىرأ وج مصتملا حا ن رحل تا ماشه نيىلع تامامل لاق (ىماشطلا ينثدحو) امنوم بيسناكو

 ةريكلا لد تحرر د تاما ندع تمقب وةسغ دلل د ا نولك ماشه نبىلع

 نم ةعنص ندخل نينغملا يف نكي هنأ لاشيو أهحر 2 مافهتمر <> تن كنا ةريغصلا لديالإ نوقاملاو

 مهلا نب ىلع لوي اهمال يفو 0 سايعلا نبهللا دعو ةيولع

 ل ١ ا رابع بي و # ريحا نورد له ميم يفب

 رجلا رخال كلو يح * صعاب وبأن كحاح

 اهردص يف هذ عفدف هضرب و اياوح هّدباحاف ملم ماشه ن ىلع ماك لاق ىدح ينندحو ) لاق (

 اهلا 5 هيلا جورذلا نع تلقاثتف تضمءو تيضغف

 دعاسو فكي عجرتملو كيلا * اهمتددم ةادغ تناب ىدي تيلف



)0 

 نالدالا قو نر , ماف ماجر 82 ىدات 0 تدتعو لاق 0 لمر فيفخ متم هتنَغ

 نب سابعلا قدسص دقالو هءاقتل اق باقلا ىمس امتاو ريص ىلا اعد رجم برو لالمالا ىلآ وعدي

 د ا
 ناردشا لغعرفأ قار ريدا دا الا ارز
 ناننالاب ءافولا را # يفافو ءافلا ىلا يي ادح.دق

 ةحب زواج اديدش ًابح ينب 2 ميم تناك لاق ( يءاشطا ىنثدحو ) اهتقو نم هيلا ت>رخف لاق

 نع هلل يف ثا دال لاك هم ىلا تعبت لازال 0 ا نبأ ينا ملعت .تناكو | محل تخأألا

 ىأ 00 لخدب 5 ديري, مرنم مداخ اولاقف اذه ٠ نم ليقف قدب يلا ا اذ رحسلا تقو ىف يلادللا

 دعا تنذا كلل ل وقنأو مداسلا هلكر ةث ىللاقف قس اب ٠9 ةدنيسيلا هعمو لذ دف لذ دب تاقف هللا دنع

 نين مارق ن 1 ديساب هل تلق ن وكمان ندعنأ نم قبب هؤاجف هللا مصتعملا نيئمؤملا ل

 اذهنم يلعب ءحا ةنامشل لاَقف قبنلا اذه نم نيئمؤملا ا ئءدطل تلاق تكشام نيباطت يللاقف ع

 تلاقو هارد يلا تعفد 2 ءم كيلادب تع دقو هتالذو 0 م مادق اهولم>او ةينيصيف قبلا |

 لاق 0 ءامطا انثدح مت) هيلا هب ريصت تح كل بوتردلا | ودق 2 5 دلا هذه سا ردا به

 هدب نيب تنغف هللا هتيراح ميم جرخاف ءاحف قحسا ل ماشه نبىلع ثعب

 قداصالا ليلق ءان دلب ىلا * امانحمل اعاطظ ىرسسح نلزالف

 أ عنصت ىيراج ماشه نب يلع هللاقف توصلا اذه يف هيرتشن م 5 هل لاقم 2 ق١ ءداحتساف

 هادتفاف كلوقوأ ىلوق قدصي نم لوقف ةعدلو ةعاسلا 1 دق لاق كم ها توصلا اذه:

 ةيراح ماع م كوالا ادق ماشه نب ىلع عمس لاق ىماش هلا ( قادحو را هلءاراتحلا نوذربب هئما

 جرطو هراذأ ىلا راض ىح راند 1 هع ةدِسز 0 مهحر 2 نمل اًسرف ابحت انوص ةدِسْر

 (ينثدحو) تاعفام هب ه>ون نأ ايلاسأإلو اماع دتشال ةديبز كلذب تءاع ولو هيراو> ىلع توصلا

 هلوق يف نحللا م مما تعنص املا كاف هشا نع مجنملا ي + نب 1 نب يب

 نم لاقو هتسحتساف قدحسأ ها ماشه نب يلع هب ا * اماه مل اعاط يرمسح ناز الف .*

 قرطأف مي لهن لاق ت> هديعتسإ لزب ملو بيرعل هنا لاقف ىراولا ضعب نم.لاقف اذه كل نبا |

 قهتيأر 1 00 طحيف افرم-م مهل ماظلا ريثك مهلع ةسافنلا ديدش نينغملا ىلع الماحتم ناكو

 اذه دا 0 الو اع نب هللا دع الو ةنا نيورمج الو قراخت الو ةيولعل رك ذ هنانغ

 هلوق باتكلا رخآيف رك ذو مط ادتنم مهرك ذ نع اعفرت ادحاو

 قداصالا للقات ُ ىلا * اهنلمح مل اعاظ ىرس ناز الف
 0١ 001 قرا رعد وم نغمل < ىلابسن , ٍباتكلاي كوم لك ردا 3 ذوميتمل هتحنمفوو
 ىللانب اينثدح لاقةظحج رفعج نبدمحأ (انربخأ) "يشب مهركذ اف سابع نب هللا دبعو ةناب نبا

 0 | 2 شرعا تلاقتاسارح نم يتدج كهاش ىلع تمدقأمل ماشع نب 0 لاق لاق همأ ن
 يراوج ىلا 1 : سولحلا يتدج تلاطأ و متم انتنغوبارشلا 0 انساج مث املع نهض رعف :



 منن رباح كا دي رب ناو جمع د ل

 5 نيتيلا نيذه تاقف لمفأ تك

 ملكتلا ضعب راوزلا عنم دقو * ةسرق 3 اذه ىلع يبنأ

 مم بيبح ن“ مالس ن كلو # 0 مالسال م 0 ماللس

 نحللاهيف تعنص دقو تداع مث ةالصلا ىلا تا امتنخأف مت ه يلا امم تيهرو ةعقر يف امهتيتكوا|

 نلمح يراوجملا ياو ول كاع اناقن دقالاانار 10 7 تلاع مويلا هف ىنأيي يذلا

 | دوألة( ينبخأو ) م مرد-ىفلا ناك متل توعأو نمسب ةداسو يراوحلال ز اوي ترعأو امفحم

 ةنلرخ الو رارالا ينم ابدعار فق ممسإ ربا طبخ و ارانز رايزلا فرط يق ءانقاأ ع نه دّقع نه

 ' متم ترم ل لاق نوره نب نوءيم ينثدح لاق ةظحح رفعح نب دمحم 5 ( متم كوزي الو

 0 59 .ةبلع نب نال اقلغم هبا تأر املق لك نأ دع ماشه نب ىلع رصقب ةيفختسم صو ةوسن ىف

 تاو هياع ٌتفقو لبازاا هتنتثا يف ت>رطو ةربغلاو بارتلا هالع

 ل نأ كلالطال اما < هلزلطا ل 1
 ىلوذا كف يقع تيك + يكل كاولتا كبأ م
 الهامو برتلا هببنغ # ةيمي وه ك.ف ىلناكدق

 الح امنح ي رك دنع * هدقئأدهاح بات رمت

 يلين أن وزح.ال دب ال * يتفلاءاكبامىلوأ شيعلاف
 !ناقيو امتدشانيةوسنلا لمحو اهماق نمتطقس يتح تكب م : لاق عماج نبال يطسولاب لمر هيف
 0 تروا َىَح 0 نيب . ئدامت تلمح ام ا دعقن آلا ندع 2 كتاف كسش يف هللا

 نسحلا نإ د ىز# لو لاق ما ب كثر يف ؛ يح ) عكا كيه يبأ ناك نم تخعسا)

 1 ءانعم نمدريع هتان هريع 1 تيللا ا نع لوغا ءامد 5 ةريعل ءاكيل كوم له أن

 تدفق ءانغلاب ين ممأف هيلا تيهذقدادغب همودقدعب مصتملا ىلإ تكا متم هءىلت لاق لاق ىيبرلا ساعلا نع

 نك يف تدنغف اذهربغ ىنغ .لاقو هأئيع تءمدق

 00 نعل !كفردلاو اوناش دع ايو دعل يم وو كئاوأ

 نأ يف تدن 3 هتفلأ امش ينعملا اذهيف ينينغأ الكحو لاقو 0

 ناتننا لك قفل اياملا نا 20.0 2 لح يف توللا ن ا
 ينامللا كل تح ام 0 ,فوسف 2 ثرتكم رع انوهكَقرط كاك و

 كب لعل يد . 0 كيحا اص كيلق ف ع تدع | ا اكلنا رعأ يفا الول هللاو لاقف

 ) تحرخاف يدي اود ار تدحرخاف اهدمب |[ نكلو

 6-3 ءانعلا نم ريما اده يفام ةيدبل رع

 «©«© وص

 ءاج هذال د ليلخ دهّقفأ اذو »+ ءامد 3 ةريعل 3+ ءاكلل لعم له

 0مم

 ( عباس ب قناالا  ه )



 سس سس سس سس م لح ا تت ذآ يبي سل - ل ضل ا يي | | ا | | | يي لل ل يسسسطشلللسل

. 

 ١ 1 ١ لوالا لاا م هلو مين 1ع :هلاونومألا دق امل هرئارت ماشه نب ىلع ةرعاش دارل ردشلا

 ْ 3 هثانغ نم هنال يدوملا نبا م هاربا را يف جر دقو ينم تيهذ دقو امندلا نم تيهذ * اهم

 : : اممو يطسوا اا
 «.٠ وص

 58 نيعلا فرذ الاو اونافي # ةعلم وزع دعب ىعوق كناوأ

 ميم . نعت ةنمأ ل أهم سم نم هيف اينغو ىلبعلا دئاق ىلوم ديعس ينأ راج ىف جرجا دقو

 امو يلعسولاب ليش ينان مصتعملا هي هيف تنغ يذلا اذه
 «© وص

 انطاطنا ريغويتم ءانغ نم هدجو امت هنا يعاشطا ركذ * مرح يفو لح يفتوملا نمأتال *

 | ملابس سنف هتنغوهب تعلوب انوصتقلا امتاو ىلاعت هللا ءاش نادحرش ىلع اذه ريغ عض وم 1 5 هيف

 انس يوتعطا تلقوا .اعتل>ددق متم اذا رجفلا عم ناك اماف اماين انساجييفانك لاق ( نر 5

 اهسفتلا نت تعقدت اق دوغ تعدو ترشلا تادحاو ل ديس تعدوتاك ا كا أ اًميش املا او> رخاف

 ت2 اممناكو تريلا

 ار اع دع ىساتانك :١ < اج كارا ال ضرأب ءاوثا فيك
 فيفح الا نوفي نوداكب موشن ل وع د[ تاننملاو نيتغملا ن ا ام لاقو لع رافيفخ

 نه ضعءا حرطف اولا ءاح ماشه نب ىلعب اها امل لاق اهلهأ ضع ينثدح لاق( يربح لعمر

 هنن ناجح ىلا حلاو هلا حوت 5 ار ب ناكر متم حون نم احون نملع هتاينغم نم رضح

 رورمعلاف ع تنك مت :ماي كنع هللا يضر تلاقو م ا ةرضاح 0 هادوجو

 اهون لجان مركاذ ال ينإ لاق( ينربخأو ) بئاصملا يف ماع تاو

 جزو لياحالهلقو رصن م 3 نيسحو دحأو قمل

 يفماشه نبا ىلع هي راج متم لا ملا راقب زمدهحو لاق يماشطأ ارجو ( زيعملا نأ لاق

 تيقاوي عب رأاهراسي 0 نعوةريثك ةليل> ةميق اهاةرادنح ةيحاهطسو يفةيفتخم مدا

 مم تيك لاق «لرأو ) ةيلاغب بيط دقةقنحلا قابوهذلا روذش نماهسب امو تادصمز عد 5

 نم ولخيداكيالاهباجعاةدش نم ان . ىتح برطو لاير 3 0 ندع كو انع جفا اهحني

 رفعج وبأ انئادح السا كامحر ل ريحا دقو) ناتسلا نم فطق مالا هارن الو ناحيرلا اهذ

 نأ يديعاي لذيبو يدبهملا نب ميهارباو ميتم تنام اس هل تلاق مهتعملل ةيراح نا هناقهدلا نإ

 عقو مايأ دعب 01 ايل تاو لوقلا اذهان نع مصتنملا اهاهنف هيلا ءالؤه اوبلطف اسرع نا يف نا

 هنع ا اذهام لاقف هم الا مص ىلا عحسو هكاعام كير ةلئاقلا هذه ةرحح ىف قيرح

 0 5 اذه ناف يعزل لاق كا ل حا ىئدساب تلاقو ت تكيف كا كتطقام لاقف ام اعدف

 07 ا ا اذ ذآ

 مو رعشلا لوش 0 1 :م رابخأ مدقتم يف تركذ دقو سرعلا كالذ تار ا

 بلاط يبأ نب 5 نب د اًنيدجع لاق ءالملا يلأ تن يم را هب 0 كلذ ٠ نش عش ذأ



 00 ل وو راسب 624 سو و م +
 ا 2 1 0 1 17

 ( مو )
1 1 : 

 كل نوعا لاق لاق 5 ىأ ىنادح لاق بوقعإ 6 ىابعلا نب لضفلا ينأدح لاق يراثي دلا |

 نتيلا ع نيذع ىل يزجأ ماه ن1 1
 ريشأ و احم يو ةاظ>الا ما# مكشو ىفإب َنَتْكْلا نوكت يللاعت أ 1 ظ

 ةيراح مي

 سفزو ا تاراشا كيلا + 3 02 يناحاح ىل»هرو

 00 زال هبال نم د 7 اع

 اناكر ا 0 قاخ 0 ندهو 3 هل كا تعال ييَح ىلا اذ ٠ نع رمد

 ليقثلا نم طسوالا ردقلا نم راتخلا هنطلو زر نبال ءانغااو 0 ءشلاو طيسلا نم هض 00

 هلوق اهم نحللا اذه ىوس ناحلا اهف ينغل أ تادبإ صقلا هذه 1

 م7 ةرآ انزل ةعاملا ما نم كس وص 0

 اناسنا نيعال كرات 'يرتام.لش 8# قرع امانا ةلسقم قنا
 انالا_و نينح 86 م 8 ِ ضم امر طيف 2 3

 انا رع نام | زادك ع 5 نهد اعو م 0 ب رط اذ دس 4

 ةياورنم رم لاب لقت ينان صلئر ءا ا مثو رم ثلا لمر فريفخ تايب الا ند كات |او يناثلاو لوالاو 1

 لوالا يف سد تح رسم نس يطسولا لمر م .ةخ كلام هرف نأ شح رك ذونيضاشولا و هلا ورم

 2 1 ند 3 يعاشولا 5ك يطسولا كفك »# قرع اماننا ةلقم مهعبنأ د امدعو قاتلا 3

 ديما هنا ىكملا رك ذو رصنبلاب لوالا ليقتلا نم انلل * ةلقم مهنبنأ * امهدعب ىناثلاو لوالا ٍْ

 م هرايخاو 1 بسلا وتجول 2 4

 ا
 بياك نب فوع نب ةءاس نب ردب نب ةفيذح همسا يقل طخلاو(١) ىنطخلا نب ةيطع نب ريرج || '

 نب ريع اب ف ل ديز نب كلام نب ةلظنح نب عوري نإ 5
7 

 هلوقل يناعحلا تلح هرز> ا نأ 52 ر 3

 يورو د افطيخ لالكلا كفل اةنعو د افحر اماهو نانح قاغأ د او اذا ىلبلل نءفرب 3 1

: 
 رصن هلاق سوماقلا يف م اروصقم تاحتفب ينطخلا 60

 اكن ل يس اب



202 
 1 1 ا : تح

 اوقبو 0 0 ع اا هما 0 روش نهد د و مدقتملا اان فلو

 مم نسأ دقو اهىمأ رخ آى قدزرفلاو ريح نيب لخد اعنا لطخالا نا ىلع نولواصتي ا

 امنع ةدرقم را ادخن هلو“ ىن يف نذه زا نع ع مدهتو للضف هل ناك ناو وهو هرمع

3 
3 
 ع

١ 
1 

 ا 0 لاق ندا بالا 0 لضفلا ةفاخ وأ 0 ( هر هس ند واف عم اذه كعل 10 ل

 ا وبأ انئدح الات شفخحالا ناماس نب ىلعو يدب زيا ساب ءلا ن د 0 جا مالس نب دع

 ع ينأ نع اعيمح هيبأ نع نادعس نب ميهار ا دا ناسف ونأو م0000 د2 ع لا د

 هما 1 2 نم تا - لا قم خا مو هي هر ذآ ىلع نر بسسابإ يملا نإ روعم ةدسع

 دوعسم نب ري# نب ديعس تب 0 مأو اعيج اولق مالس ن 0 نعوا ةديع فان

 داوعسم نذل يررعلا هللا دع نب دير, تن اولا ةطعماو ةلاع نإ ا نا فاوعا نإ ةلراح ن نأ

 0 هب انربخأامف يممصالا امهقفاوو مالسن د دو هع رالف تلك نب فوغ نب ةيراحْنتا

 قدزرفلاو رير> ا مالسالا لح نشا نأ ىلع برعلا تقشادنا همش نب زم نع زيزعلا دبع

 00 ىف مهعم يعارلاو مالسنب دم لاق ضع. ىلع مهضعب ميدقت يف اوفلتخاو لطخالاو |

 كا ا لا نو تعيس دقو لسلق كلذ يف فااخملاو مه را

 5 ( مالس نبا لاق ) ايثدزرف نسل ناكو مرا ىلع نع الا لها م و رب رح

 ينثعالاب اريرجهبشي 6 نك دم دعو لاقو ةصاخ رعشأ رير>و ةماعرعشا قدزرفلا باد نبأ

 نو ل ناك هنان اريرح مدق نم جتح ةديبع 1 لاق ةغانلا لطخالاو ريهزب 0

 ريرج كلملا دبع نب صاع لاقو افيفع انبد ناكو ايسن مهقدأو افلكت مهلقأو اظافلا أ مهلهسأو ا

 موثلك نبا دلاخ 0 قامشلا ورع قا 00 14 تاتك نع تعد رار اردنا 5 ا

 لاق نيتاسق اغو نيتلييق هيف حدم اب قدزرفلا لاق قدزرفلاو رير> نم شا كار

 مراد لا اويغ عوبري لا امك اهديبع يجاهم ذا لحمل تمحي

 000 اعاتب رير> لاقو ةفينح ينب اهديبعب ينعي
 ي

 ا ااعيرتشل تلا ايو: 8 2 لاو وركن
 تلق ىلبق أسعاش ىعاش نون ايغام تالك ثالث يف ممتلا تويم دقل ريرج لاقو لاق

 مشملاو قاح مرا يفو * م : مول لري, بالصالا ن

 لطخالا“ 1 8 سانلا سلاح دق 2 ناكو يريثعلا ريرح نب ءالعلا لاق 1 نب دمحم لاقو

 دمع لاق اك ادا ان ا ا الو قياس" يجال ا 2 ما

 توسلاقر 1 د اما هلت اقف هتياورو هفرظ ا ديسأ كا ا مالس نبأ

 رذفلا يف لاق ربر> باغ يس تسأو 0 حيدمو رخ ةعيرا رعشلا

 اناضغ مهلك سانلا توسح مك وح كلغ توففر اذا

 : هلوق حدملاو ظ

011117 



 لا

 هلوق ءاحطا]
 ادلكالو تكفلب انك الخ رع نما فرطلا 0

 هلوق بيسنلاو

 انالتق نييحي مل مث اننلتق * روح اهفرطىفقتلا نويعلازا

 يدنع بيسنلا تيبو مالس نب دمحم هللا دبع وبا لاق

 هلتاقم تيس 1 5 وحلا تامو .*# اصعلا تيقلا نايحلا ىتتلا اماف

 [عاش نوكي نأ هعنع كاذ وأ ق حاب لاقف ءاحطا يف ىنعي كا دقل هللاو امأ نابكح لاق !

 ةفياخ 3 ارق ةديبع م لاق لاق ةمش نب 0 ينادح لاق زييزءلا دنع نب 1 ) قرح ١ ظ

 قدزرفلاو رير> يف عزان” لاق يخابلا نامع نب نابأ ىتثدح لاق يجبلا مالس نب دمحم ينثدح لاق
 نم ىلع مكلدأ ينكلو ًائيش امهنب لوقأال لاقف ءالاسو هللا اتشنراف باهلا رس 0000
 ةيش نير<لاقو رهن امهنبو يرطق عم هئازاب ناكو يركشبلا لاله نب ةديبع اءهطخس هيلع نوه
 يشن .ضرعالا ت تنك اق ا[ دحاو لك لاك نأ هج لع نومي نم جراولا ءالؤه يف 3

 لاله ن نب ةديبعل داع فصلا نم رع و جراوخلا م 0 ايضارت ا نياحرلا ا جرش ا. ١
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 اع ع هاجد وج يمل د را شحملات ار :
 ١ عمسإ تاو قدزرفلا نللع لشق كنا ىنغلب دقو اهرعاشو ريضضم خيش كنا لدنح اياب تاقف

0 
 ظ لاقمهايأ يي رو تحلل يجدل هءقحا انآ و ليضفت نهد 2 ناكناف ا مع نإ وهو كلوق

 5 عطش داكف منا انأو ناد رحم ترتد ى> هس رب ريدسإ نفاق :٠ نع لدك هنبآو

 ١ د عل ا 2 ناابأ هتيدانو عش تن 56 ند ملكلا اذه لع ا ل ا لاوو ىلجد
0 

 هدبس.الإ د مهسالف ديرملا اذه ا 0 د ىلهأ ىف تس اعاو نيالا نيو دو.ه نم 0

 تاقف هنو هت سا اقالاق كا. رك حا ىنبع يف تاءح نا ًارذن ىلع ناو

 انك" الو تقلب انك الفا # رم كنا فرطلا ضخ
 ىلوق ىلع ترم 0 اهابأ « ا يت> هتقراف ام هاع ثدح أف دغلا , ن٠ هيلع تودغف لاق

 اك تسافر الاع 3 * ريك وب لوقتام 00

 كلام لاق ىدن ىلا ديزي نب سابعلا تاق. نه م ا رش هللاو نولوقي لاقو يدب ل لاق

 تاق امل لاق هلو

 اءاضغ مهلك سىانلا تيسح * م ونب كيلع تيضغ اذا

 اناضغ اوناكن ا رّعلاتاسف * مك ينب فو تمر ذل لاق

 انانذ اميضغب كاك اف مك ون كياع تيضغ دقل

 باش تاوسلا نم اهف ا م ىلع بارغل علطا و

 ا ىنع ودك نا تيلطف ةدتك 12 0. تدق ع 0 ننس سح هيك رف ف |

 ا ءاتشلا ىفاولح را نأ #4 بهو نرجع ينب غلبأأالا

 ءاف لاف رةشملاب اوددعو * اهوربأف ليختال اودودف

 تاق لاق اذام تاقف لاق تابح ثيح ةيبضه هتئأ

 اناعيناكخو ا ضبا * ردق, مو ىتثلا لهج اذا
 اارتشاو كلاناال مولا * ابغى دش يل

 !الكلا اهلخس مامطاالو * يع تح ةييضغ د
 ايارتلا 0 تما تابادقاو # ا لاح صقاش ما قر

 اك امسح و اهعساتا ا #*# تف وأو ةناغ :تلع دف

 أأذ_أ لاق هلو كلامو لاق .ةزنع نم سكش نب ةيابع نب رفع> نبا ينازطا ةئنح تلق نا مث لاق

 ازنةجل تاقف 5 مهتأ ٠ تاق انهه ىلا رير>اي لاقف يل 00 ردمأ و قا ّن> الئاس

 0 لاف اكتساح اق ت تامحأو تا هللا و دق تاققدشن ف يندقنأ ت تاق ينم عمتساف كتددم



 م 9 ها ري 5 . / :

 1 فا نأ نم دب الو مسولاب اهبف فقأ 0 تاقف ماعلا كالا ادع نب ددولا اهك اسك ىأأ ةلخلا
 ىلب تاقف اهنيعإ اهريغ لبقأام عر اعديلولا اهناسك ناك اهتم ارح لح ُك مك ادكلو ماعلا

 لعواسلل ةيودعلا ىف ا ك0 نب ورمل ينأف ىضمو 0-51 لاَقف قش رين 1 اهعم كديزأو لقأف !

 ةقح لاقت ءاوعقلا ابل لاه هلذقا
 ا 0000000 0 د طمشلا لع ةنجقل موي قا رمل كرممل 1
 ا ظ تاق لاق هل تاق اه لاق [؟
 مخه رش هموق ىدجأو 2 # 0 هفح ناره تنحل دقل ْش

 اا ا 1151 نازولا ه نئاقش: اءاوضقلا تك اراب
 محم مماضألا ل1 قاس ةلرلع < ؟لاطنارع سنا فاحت نأ
 د مدهم راغ ت 2 كا رابو * مهيدر نيح نازه م

 ا يدق امهولير>زلاطدقو * مكيلا تعرفدق ورم دنع ى

 مهعملا ةالفلا ءان رح لثم ل تفشح دق ةينازه ءاعصرو

 تلق لاق هل تاق امث لاق قدزرفلا ىلع ناعا تاق هلو كالام لاق ْدَقْم نيرارملا تاق نهم لاق |

 نوبز ةانقلا ءامص برحخلا نم #* مكحضا ىح حاصال ذقن ىب

 نررق لابلا ىف مكم حاسإو *مكلبق ناكنءسأك اوقوذتْ حو
 1 نونئح كارتعا ناك ناندالو * ؟وافش يدنعف ياك دك نأف ١

 | ]| خاب تلق هلوكلامو لاق مي نإ ةانم ديز نبكلام نب ةعببر ىنب نم ةيعم نب ميكَح تلق نممن لاق
 ّْ : تاق لاق هل تاق اّث لاق ىط.اللا ناسغ ىلع ناعا هنا |

 اعد 0 ةيعم ينباب ارد زاف ام * اوروغأو اد ناكرلا علطاذا ١

 اعرمسموحامرىواسعوب ار #* اواردقو 0 هاك قمشلا

 امفدممضلا عفدت يوالاةادغ * ايماحم بوضغ تناك اما الآ
 تلق ان لاق 0 ىلع ناغأ تلق هلو كلامو لاق ىلثملا ةليمر نب بهشالا تلق نم مث لاق ا

 تلق لاق هلأ

 عيمجو مصاع ىزخو ريو *كلامييبالج تمضا ذآ يردي
 ا نعازاقيف نسل انص * اومر اذا ةامرلا ايعاامكلبقو

 قدزرفلا لع نا تلق هلوكلام لاقةانم ديزنب كلام نبةعسر يفب نع 0-3 تلق نم مث لاق ا

 عوبق نيبكلملا حمر ةثيخ * ةلحتنباديرولا كنم ت>فندقل

 عوقو هيلع نابرغ ةثالث * اهنأك ناحعلا ءارج نا
 عيوس مالا ىناي ا ريصب * هنأ سمهلدلا ل>ر ادن الف



 عولض باجحلا لو>الو باجح * هياقنودام راو ل

 هلاق نم ينوربحت مل ار ف ودشلاو يرذع اولشي مف مج ملم تناو دعاة 3 ا! سلحم ىلع تاو لاق ا

 بضغت كاذ يف كيد يلع البف # 9 ١: كدلع"نإ ائءاع تيضغ ١

 بر'وملا لاقعلا كادشف 2 هموق 2 ءراان الع ذا اه

 تافك رعت ُُق مهعوحف كاق' قلك هضق رعش 00 لاق

 رفقاالو نكن هالك هدا ل تناك اه ذك أ

 رقفلاو ةاذملا ن انيلحلا سمو * ةلذو ديد رف مهفلاحم

 ربصلا هتداع ريخ ليياذ لكو كلام َن نب عيبر لذ ىلع 1
 لاق قدزرفلا رعش ىورب ناك اع كلام نب ةعسر نم ئنرلا تلصلا نا ةراع تاق نم مث لاق ٠

 تاق لاق 1 تلفاشإ]

 قالطلب تنذ ى لسارملا ىثم» « هخيش لاقمدس ةريصعا ىذع

 قاس ند 00 يران * تر نيح ىلا تقرأ اذام

 قافعمأ نبااي كهيسو داوسو *' نيسلا كب رخنع فارقلا لا
 قاب ةعيبر ينيلافش اذه * لئاقو نيحبسم برف اوريس

 قالفنالا ةقذو. دوديلا مول * كظح نينا دق عبر ىلا
 تلق لاق امط تلق ان لاق أل نبا ناني عا نم يدنرسلاو ةفلع تلق نم مث لاق |

 رعشلا هم | راك ةنفلع 1 نما * هدحاب ملش ىلع يدر سلا ضع 07 ١

 صنم وهو قدك رلاعأ كي نم * ةلعارعل اولأي ال ةفاع ضعو

 تلق لاق هل.تاقام لاق قدزرفلارعش يوزب ناك يوهطلا ت تاق نه مثلاق |

 ارميا نب ب هون اريج من ا -- اهو قوي

 ًاربدتالا مالا نوفرعت الو * مكيبصي يتح رمثلا نوقتت اف
 انها وليس 1 تا 07 ما تعال د

 تلق -لاق اهل. تلق اق لاق يد رد ناكو يوبطا |عيوسلا نب همقع تلق نم مل لاق .:

 يداعلاةيارلاوذالو قافرلا يوأ.# اودع س ءلميمس نباي بقعاي 3

 داص ركبىدنعم 1 داثولا نأ * ك1 بقعاي :

 يداولا ةم> 0 دشو.الل # اوعزف نا ءاثم ين م ا

 0 راش د لو لع البح + ين-تلقيا نيو ىلع ودغب

 ىداشن اءاثيمينباياوع.ستساو * مكقيدص يناوضراوىلعاودر و

 اضيا لاقو ةلظن> نب كلام نب دوس يلا نب فوعما يهو يوبطلا دادش نب ريهز تنب ىج ءاثيمأل

 ءاثيم نيل
 0 ن وفامءاثمم ند رفاكرا 0 يدعو اقاضد ُةيَقع ع

 35 7-9 را
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 0 و ةعرات :5 يذلا نود د اوضرتعا 1 مالحا ةيهط يف ول

 لعموامح و أ طياس يفب 2 تدلو ”يط ن* ا سعا هل تناكىامئلار وعالا ةمحش تاق نم لاق

 لاقف هتمر يدنع نكي ملو طتشاف ىنلأسف

 ا اس دلا يانا ءذلا وك «-هناف .ءاحتا ياال لوقأ
 روتس نيلزانلا نود لز دقل * لئازتنالهرظلاتاذنباريرح

 00000001 تطأ دع ا « ةبلكل باكفا تالا مرك لهو
 ريسشقع ساك ىهو مم نرفاعل #* تسع يطيلتسلا ناَء لع ولف

 3 لاق

 'ىطبانذا ناهن ينب اندحو

 اهراغب لاط 00 نبا عن
 1 رودصو ىرب باذا سائالو *
5 

#2« 

 ريسصف جايطا كح اهيا عاب و

 روعه ن 0 عدرعملا 0 يفو م 0 ما مدقرأ

 ورنا 0 هللا هلق لاق هنأ 4م 0 ناك ن 4 قرح لاق تقع ضوف "حلا لطو لاق

 0 اسد د تارا نع يركسلا دمع س وبأ انثدح لاق ناملس نب ىلع ( قرا ) ا

 00 ىلع 0و اءالا يعار ناك لاق هيب نَء ء ينأ يف 0 كه لاق ءا هدد 0 ةريغملا 2

 جر كلذ نم ذكأ اماف سانلا ءارعش نم ل 0 ذءض دق لياآلا يعار ناكو هل_ضشو

 وحجم وهو ىلع قدز رفغلل يضش يذلا لدحرلا نا نوجكل "له لاق 4م هوق ن م :لاجر ىلا رير>

 ةدماد 1 .مو يشك مول تا سرد جرذ مث هيف يأر كك رار لاو مهحدمأ انآو هموق

 كير لغأب ةقاح ا ءاياحو قدزرفلاو ل الا عاد اكو 0 ا رعأ نا قردلام هللاو لاقو

 فرصنا اذا رع ءارا 2 0 كينج لاصعا 0 ةاقلال هل 1 تحارب 5 لاق أمق ن وا هع كملا لا

 ىلع هءارو ريس لدن> هنباو هل ةلذب ىلع يم دق وه اذا يح دا مل نأ قرت اهو ةساحن ن

 "احس تلق هتليقتسا املف سيسلا نسال ن 39 هلا ل 4م يدك ا آو بدلا فود 6 هل ر

 لضف كل و 0000 0 لدن انأأي ت تلق مْ هتاغب هق رعم ىلع لاق تبرصو لداح انأأي 0

 اذاكاذ تو ع نا وهو مث ودعم وهو كم وق 01 اأو احق فه اليضفت ىلع ا

 00 0 لاق 10 0 ليو مر 2 اهالك لوقت نأ 0

 لاق مث هتاغب زحت اهب برضف هعم هام عف رف كد هنا قلل يت كا كلذب ىلع در امو ىلع

 ١ ةلغبلا برضو ا ل ك1 نو لك لع انكاو كار اا

 ١ الدنح ىعل يد تلَعَل ينال ول هللاوف 0 امم تءقو ةحر ينتحرف ةبرمض

 تاق 6 ي- أر ىلع امتدعأ 3 ا قوسألاف تانج اف ىلع جاعام هللاو ال نكلو هنأ

 اباغ كنا تا فار الام اذا د ني وب لوقتام 0 أ
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 ةوسنلقلاام هللاو الوريرح لاق ةمؤدمةحرط هنوسناق ت>رط دقل هللاواما هال لاق يعارلا تعمسفف

 || هل ةلع يف . هلزتع ءاشعلا لص اذأ يت> نايضغ رع فرصناف ىلع جاع ناك ول يللا و نرخ ا

 | مهم ل لاق ل دن نم ة.طاس 7 هل 2 0 أودرسس 0 دس نك ةيطاب يل اوعفرا لاق

 شارفلا ىلع وي وه اذاف هيلا ترظن ىح ةحردلا يف تءاطاف رادلا يف رو هنوسص تءمسف

 )| ثكل_:طل يهذا اط اولاقف اذك و اذك هنم تيار 1 قو 5 ة.ض تلاَقف ترد هيف وه أل انايرمع

 || يف 2 3 نب ام اهلاق دق ريكي وه اذا 2 رحعسأا نك 2 ىلذك كاز ق سراي اعو هب عا نح

 هلوقب اهءّتح املف ريغ

 مالك الو تاب امك الف *# ري نم كنا فراغلا ضف

 زيررملاب مهاجم ىف 5 دق سانا نا فرع اذا يتح حبد | مث ةيعكلا برو هت رخخأ لاق مث ريك
 مالغاب لاق مل 3 رعشلا ,نتنح لاو هن ا نهدباعد قدزر فلا ساحمو هسا فرع 7

 أ كنبب اديرعل لق سيمو مالغايلاق مالسلاعقو» ناكاذا يتحمهساجدصق من اناصح ل جرساف ىل جرسأ
 رخل نعود ريق مهلا نمجحرتل هديب ريرج سفن ىذلاو امإ قارملاب لالا نسكت كتوسن
 تبنوراساهنم غرف اذا يتج موقلا ْط لبالا ىعارو قدر فلا سكتف لاق اهدشنأف ايف عفدنا مل

 لاق مث هلزني يذلا كرما ىلا نأ ند سلط لو صو رشي هلي 80

 كنيامؤشو كمؤشلاذموقلاضءبهل لاقفريرج هلل و مكحضف ماق انه مكل سياف مكباك رمكباكرهباحصال
 | فادحيف ريع ين راد ىلع 07 كرما مهو كح ةاراسا اري انلهأ لان رسف لاق يلحرالاناكافيلق

 ريرآناو طق يمن 'هفلبأ استار ل نم كن اف رطلا ضذف#انادأيف ع لبالا ىعارهللا

 | دايمع نب دمحأ ) 00 ( نآلاىلا هب نومءاشنب مهف هناوهو.سو ريع ودب هب تمءاشتفن 1 نءانام ا

 : محنك رب كك ل ىلومىف مل يلفو ا دم ٠ نب ىلع ىثادح لاقزامك نإ ؛ اهلل

 هلل ينءاش هبوراو هل نأ يهشأو رير> رعش مبحأ"ت :؟ لاق 0 تنسنأ ةرصصملاب 2

 | افهم ًاذيبثو اشارشر ءاوش يل دعأف ةلبلا كيتآ يفاو يناغ دق ىريفلا لبالا يعار نا لاقف

 ا معأاملف كلذ هلتددعأف
 ئ برسشف هب هتبأف كذين لَه لاق م

 هلو5 ىلع ىلع لعح اء هتيناف ا و هارد لاق 3 * احادقا

 ا مادقل 58 ناىلو5و #* اناّتعلاو لذاع موال .ىل اة

 | ينبع يتلمس حل هيلع ديزي الو هددرب لش # ريك نم كنأ فراتلا سان هل د
 (| هتيز>ا حاص ع ركو هسار فقس باصا يت>ح بنو دق هب اذاف اان هرادص ىقددب تب رشف

 || اهدعب في.ال هللاو هيلع ةتوذأ تمدقو هتصصغ * انالك الو تغاب انك الف 4# تك |

 : 01 لاق يعاز :آادمم نب ماه ) ينربخأ ) اهدعب ىريع الو وهجلفأ ام لاق مك هللاو ناكف

 ٍ هللاةفدب رملا يف سااح وهو قدزرفلاب رش 0 ةماعلا ٠ نم كرا لقأ لاق ةدي.ع فأن -عادامد ناس

 1 مدع اة دف ثدحا *ى 'ىش يافلاق من لاق ةغا را 6 لاق حك اقاأننأ ن

 | لح رلا دشن اق 1 ركأب حضوتب رظناف * قدزرفلا لاقف ** جاتبلا كداؤفل ىوطا 3 #



 | ١ ع لج را ةقنأف * جالخ تاذ ريغ فذاقت ىونو * قدزرفلالاقف *حربم داؤفلا ف نشيوهاذه#
 اذكه لجرلا لاقف * جاحشتلا مناد هب ةبحالا ىونب # قدزرفلا لاقف # علوا تهرك اب بارغلا نا

 . ]|| مثدحاو انتاطيش نأ تملعام الاه نأ ىف كه نكلوال لاق: يريغ نو ان أ لاق لاو

 ا | نب دمت اند لاق عكو يفاجا:نب درع ( را ا أ مايا لاق مأ لاق جاحملا اهم حدمأ لاق

 ىتتا لاق ةدييع ونأ ينتثدح لاق ىلسوملا مهاوبا نب قسما ينثدسح لاق ندحرلا دبع نب قجسسا
 ريرخل قدزرفلا لاف ناغاح اهو. نع قدؤزرفلاو ريرح

 ا 0 رش ارا © نم نم لزاتلا قال كنناف

 نويحعي وري رح نم بأ وت تعا نى تم اننا امكأ ناكف قحسالاق كيبل موللا كيب .ا ريرح هل لاقف

 تالمحلا وان دخ لاق كيخسأ ند ءعكو ينربخأو مالس نب دمحم نع ةقيلخ 5 (ينربخأ) هم

 ىنا !لاقف مت 2و يندم الا طق اموق تاوحهام 2 ىبالت اق لاق ريرح نب 0 هنأ نع

 لاق رير> نةهر ع نع شيقدلا أ قر (مذلع نا لاق) هد ءان الو كح أمسح ذا 7

 عاش لاق ةيلهالا نع 0 تلا مالسالا م 06 ةياهاجلا لاَقف سانلا ر ا نم ةباييلالت اق

 30 ةفص ديحم لاق لطخالاف تاف قدزرفلا . وعشلا ةعس لاق مالسالاف تاق ريهز ةءاهاملا

 نا ااا راف عم لاق كسفنل تكرت اهي تلق رخلا تعا بيصيو
 لاق هدح نع ليقع نب ةرا< نع يدنغلا هللأ دبع نب د# ىنثدح لاق ليلع ٍنبنسملا يف ينادح لاف

 هل و5 ىلا غا ءاب اماف ىعارلا اهب ينلا هن هبديصق دقني وهوةرصيلادب رع كَ ىلع 0 فقو

 الكا 0 0 ١ 0 * رم نم كنافراعلا ضمن

 هلوق ىلا غا اب املف اهدعب حلقي الو ادبأ هيبحن القدللاو هصغ لاةف«ديوار ىلع قدزرفلا لقأ

 0 لاقف هتقفنع يطغو هي هش ىلع هدب قد ز رفلا عضو # اه كسا فام ضرب اهم *

 ادب نيكس هللاو هزدا مهلا لوط وهو قدؤرفلا فرسعتناق * انا ا ىو لانك

 قدح ىلا لاذ أ عش كلذ يناتغا ام ىهحو تيطفف ةيابالا تعمط نكلو اذه ريغ لوقب ال هنا تيبلإ

 / يلعغ نحال هلا اذه 0 0 سنوي لاق لاق ةدسيبع الع رك دود
 ةش نا رم انت دح لاق ي رمد نإ تديح 0 ) اهايا هتيطغتب هيلع هبس هناف هئقفنع قدزرفلا

 أأ سا رفانأاي ١ 0 0 ما ىف ند علل لاق يىلذطا دا ىننادملا د لاق

 اا دقو الا اشهان داو نايتس[ دقو الا احيا 5 ام .هللاوال لاقف كنعه ىهري ا مويلا 0 له

 لئاقلا الا رد

 ا و لوح وأ تماعن :* يتجاح دعتلاويزقلايف دج أ ناف
 0و اة نا مهف كلاش * لمحت مث ىلا لامح ىدرف

 ايلام كلام نا وجرأ ىلايل * ىنلب للعأ رورغل يف

 ا ركل يار دما 8 الك ردع هي ةلئاقو
 انا نك لح نع ىوقلا تعلق + ام ادم .كفيملا لمح داجم يأب
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 ةراهع ن 3 طر 0 4 ىنبدح لق شفخالا ناماس نس ىلع ) 9 0 0 اذهو لاقت 7

 ةلمحيف هيلع ىل نذؤتساف باش اناو ةيواعم نب ديزي ىلا تدفو ربر>ح لاق لاق هيأ 8 ليقع نباأ] )ا
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 عيست الو هق نس سلاش انيلا لضصنال هلأ نيئؤألا راق كل كوه لاقو 0 بجاحلا جرت ا رعشلا | 3
 كك

 اضام كناق ند الس" تعرب « ام دعب عوقلا نيت ناك ىأب

 قلي ءاقلا انا نيئمؤملا ريما لوقت هلا تاقف ةريصلا ىلع كل 0 يللا كل ع امو ه ه روش 0 ع

 ايلاقسايرا د صر ,!اذا عيرسم ان يعل كرتشم رقفلا ل يناو : ' ظ 1

 اسانب ضيق 9 فيس || تاعح ماذا * يد رلا نمباها الن انحلا ئرجح 1

 اما ! نمةعقويو ا ك6 مسللو #23 هَ 3 ا 2 و رك نسال ب

 ةزاجلا تدحاو هدشناو تاخدف ىل نذاو ىلا جرد 3 تتاح دل 0 هيلا تحاحلا َلِخَدف أ 0

 كتاسأ + نظب ؛ امو ايندلا يبأ قرافدقا ىل لاقو ةقيلخ ن نم اهتذخأ ةزئاح لوا تكف ءا رعشلا عم

 ن 5 ملا رع قمجلا انثدح لاقيفار دكا وح لاق 2 6-50 > ىلا الإ ىلإ اهب تلكوت ىلإ

 لاق 5 2 هك تأ له يل لاقمت ندع قدزرفلا تع لاق ةيوارلا دا ٠ نع يد

 00 وه تاّقف . دك مل لاقف ضعإ ف 2 سعال صضعل ف 5 تاقفوه 1 ا انآف

 فوألا ين الا ر علا لهو لاق تودحر وأ تفخ اذا 00 3 57 ةقاا نم شراك

 2 < نعينئادملا انثدح لاق ترا تب 0 ىنندح لاق 1 5 ا ءاحرلاو

 ؛ امهل لاقف تأ و رس نت د 3 :ءاعمتحا قل لا 00 : مكحلا قا ةباوعو يىثشرقلا ة هسيئع نا

 هيلا يبت سلف ءاحولا انما اممجناهمو رخفلا اماواشنو ا الا نلاو راعشنالا امهضراش دق 9 رمش

 قدزرفلا لاف يدم 6 قاعد رخل نب اردد ةحاح

 اهسانملا مانسلاب يواسي اذ نش. 6 انريغ مساخملاو مانسلا نحي

 20 لاف

 مدالغلل عل ل مائس 0 * اومتمحز مه اهاتسالا عض وهىلع

 قدزرفلا لاَقف

 اجا تامصلغلا قوف ناآلا وتعز ما | ثرفلل ضرحم ىلع

 ريرح لاقف

 مطارخلل عبات الا ماه الو * مكموق ماه م 1و اا
 11 ذآ ]1 1 1 ]1 ]| 1 1111271 ا ا

 7 7 جب . 9 1 .

 ههرعبت او : :

 3 نك 0-2 "5 ترا 1 رغد 4
 ظ86 تفاقم م ةليعف ناو 2710 ند دو ا ا دوف 4-0 9 ما ورة ذي فحم ا 1 0 , 4 1 2 5 4 4 تست 5

 ١ هن عيوش نجد نك قل 25 257-ا ل ةوببصر د يامؤ 4

 : ساو ١ 4 دوي دفا 0 0 "خام ١ كب 1 118 ةتنح : ١

 . 34 1 ٠ 00 ل 0001 00-0 دكة وسلا 2 ,

 قدزرفلا كاك 5 :

 امزانط ايل انلزام سانلا ند # هل يدققملا دئاقلا مامزلا نحف 7 ش

 ريرج لاقف
 مراع سارلا شئاط راسك تهاتف * اهءامز انعطق ديز ىب نحف '

 لاق) اريرج لضفو امه ةزئالا نسحاو ةقانلا كباهذو مامزلا كعاطقب ريزرجاي هتبلغ ريشب لاقف

 ( عباس ب قاغالا 7” 0



 و ا ا ا 0070
/ 3 0 00 5 

 (ةءذ

 مالسلا 1 ءلع نيسحلا تدل 0 تاب ىلا 3 ءاح لاق 1 اك 0 ةباوع ى 0 و ( يف +ءادملا

 لئاقلا 8 و م كللوش تأااَدق 11 ةبراح لا تح رو هل نذأت - اع د

 ماللسب يبحر اف ةرايزلا نيح انن اذ سلو بولَقلا ةدئاص كتف رط

 فيقع 01 اهلل لاقيام 1 تاقو 5ك تييدأو غم تدحار 0 اهد_ للا ترد 5 تلاق م لاق

 2 ينلدحو | مه هريخ ف ىنئادملا لاق كلهأب قاف مهردلا ىف الا نيذه زق ا كنو

 / أ لخدف ةئيدملا ىلا لدغ 4حءد يخت أما احاح جر درا نإ هل نع ينقللا بوم

 1 0 ا ل ناد نأ لاق سانلا رمشأ ن٠ قدزرفاي هلتلاقف ل لف مالسلا امهلعنيسسملا ل

 1 لرد حلا ير
 مال هيرانز نهو 3 و نع هين نم يدفن

 ماينلا عج اذا ينثرطبو د” هاراالحيصاو يسم 039

 اماع لذدف دغلا نم املا داع 3 جرخاف هوحقأت لاق 4م ندح كال ل تأ و هللاو لاق

 رارعالا تفغو كن نأ ملك *اهشارفعيجضلارب هاا 06

 0 0 00 0 تن 00 ةيناءأن را ءب ال

 هل ت تلاَقف ملا -- ثتهمو 7 0 نر 0 لا دل و لقعلا نعم ا تادلوم

 ل تريح 1 أ كم 5ك ا 09 انأ لاو سانلا رعشا ند ه قدزرفاب ةئكس

 اناللتق نيب ا 1[ صض رصاهفر ط يف قا ق وعلا لآ

 اناكرا هللا قاخ ا ندو »+ هل كا 2 قدام اذ نع عرسها

 انا نعال اكران يرام له د قرع اان معبأ

 ينتكرت نئل هللاو لاقف

 ناكف 00 00000 كلا رخ يطع اج كلغ يل نا يد بو هيلع هللا نع
 قرع 2 ند كش كد نا 1 نانو ىلع 00 ليضفتو ىد رطو يبذكت كالد ند نا

 هللا لور 21 لاذو اهلا تقتلاف هجارتماب ترمأق هنم نسحا كنممسال

 تما ذاف تو 2 جدلا قرانا ىلعلو حورتو ودغل ايانملا هذهو يرد هلم لع دقام يو

 هل ترعاو ةنكس تكسن هتبعأ ىلا ىند ةيراخلا هذه رد 4 لدار ينك يف صدأ نأ ف يرق

 اع طفتخا را هبدانو ام ا يف نءفدف يراوخلا تارعاز ار اذعا اهب جرذسف ةيراجلا

 نب نا رولا *ريحو الا ال يدشن ىل لع ا , كرت ] ىتاف ابن ص د

 1ك امان ناورم نب كلا دبع عند الق اضيأ ةلاوع هيئادحو هنأ نع ريم نب كلللا دبع

 هنم رثك | ىآر ادحأ نأ يرام: اعطلا اذه بيطأم مهضمب لاقف ا سانلا هيلا اعدو ا

 0 |[ هلاو دقق ىطأ امأَو "ل ينارعا لاقف هنم بي طال

 اضيف يزا ربح "< ىتزلرنا .٠ جايك تنفخ نيوعت تلون كانتا تان
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 لوش ايف قدم ا لاّوؤ كم يندأف كالملا كيع هيلا راشأف هلوق ن ه 0067 اوةفطو 4م 8

 رحح ضف فرحا برب ىف رحم نأ انبب نيئمؤملا ريمأاي 3 لاقف كقدص هب نيب اب ينربخم نأ 2

 ناك اهلثم ىلا قو رظانلا 1 م هن تناكفا لحفل ناكو الاسعو الكا راو يبأ يفوت ذا

 تحاك ف اق وداع نا الو يون رغضا الو اغا الو طا 0 0 عابرلا فافخا اهرك

 امفيوطعتو اهيدب عفرتو اهلصايف اهءاجر تبث "كر هللا ى وات اهنفلا دقةيششحو نانا اهقرطت

 ناو يمهساو يسو وأب تقلطناف عقوم لك عقوو كلذ ينمظعاف قرفتملاو ذبناا الا اف كرثت الف

 امقشرف اط تأ مق تلقا ردعدلا ناك ا ىداعإر الاول تك عاش ن٠ عجرأ ينا نطظا

 فضر لا بطح يلا تدم م رفاق ىلا تدر من اماع تزهجاو اهنصاق

 تابسلا مون ينكرداو. هيف اهترس تنقلاويطلا كلذ يف رانلا تمرضأو تح دقن يدبر لاث |

 وا داوس وأ يذق نم اهلعام 0 امفشكف اهب ملا تقلطناف يرو ف ىبمشلا ر - الا يناظقوي مل

 اهبل تعمسف ةفصاملاو ةعزدملا ةلؤنلا كت ط ر نم اهمأع تب كلا اضييلا ة هامل لثم تبلق م دامر

 لا يوداو نارا اممضأف لا ا لوانتا تابقا مث نافطغو صاع ىعادتك اطعيطا

 لاق:تنا ند اننط اهاعط تاك أ دقا كلما ديع4ل لاقف طق 5 اماعط تكا يفا تلا امف يف

 مهم تنكناو نهلا لها (#) يثوحنو ةعيبر(؟)ةسكلكو ذا 1 لع

 مهيأ نملاقف
 ريرج لوق لاق حدما برعلا هتلاق تدب 3 لاق 2 ريمأاي كالادب امي

 ىناس لأق رعشلاب 37 كل له ىانلا ءادعصو كك | لاقةرذع ن م كالاوحان ه لاو أ

 مير ل وق لاق خا تردلا هك تدب ىأف لاق مث 0 لوا اطل اكسل 0 0 قرير ل

 اءاضغ مهلك ىمانلا تدسح م 53 وب كل اع تدضع اذا

 رير> 0 لاق ا يأف ها لاق

 ابك الو تعا انك دان 2 كلا 0 ضف

 اولا نيك 0 ليف #*خ ضرع اه راسين ولا نويسلا نا

 0 لوو لاق مشل 0 برعلا هعااق تيب يأف ه4أ لاق ّ ”.ترطو رار> زيهاف لاق

 لتفملا لايذلا نههف. ليدانق * هموم ناك ليل مهو ىرس ْ
 كزئاج كلو لاملا تنب نم اهلثم هلو كلملا دبع هل لاقف نينمؤملا ريمأاي يرذعال ترتاح ريرج لاقف ||

 ةودكلاو ناليخا 0 اهعباونو مجرد فالا ةعبرأ 52 3 تاكو ع اممم صقتنال ربرجحاي

 مهتاطاركبلال ميل كك 2 نا ا نع نولوش ةزوطا نم نيعلا اهادبا مك ةَنعَْعَو 6

 لان ىشوخلاو (#) نيكو كيم رات | لاقي فقول دعا
 ةعيبرلال مهن ةيككلا نإ ملعي هنمو س وماق ها



 4 ةه؟)

 فحل نإ مشاه (انرخأر بارت ةمزر يا ىو مهرد فالا ةماك ىنغلا هدب يفو يرذعلا جرذل

 سانع نب .هللا دنع نت نمحرلا دنع 5 نع قادما انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ىعازملا

 ةبلح هركسع:يف باهملا حمي ذا ةقر اذالا لتاقي وهو سراب موب تلاد. تليملا انني لاق وا

 يف انفاتخا انا اولاقف مط نذأف يش ىف كيلا او دلال دا ١ ةعاج اولق:اذنعام .لاقف اخابصو

 لاقف ريمالا 0 5-5 لا نم رمشأامهدحأ نأ معزي انه قيرف لكف قدزرفلاو ريرج
 00 00 كلو اع 1 رك ناتردف نيكلا نيذبا قوضر تمتدرأ م 5

 هيف نواوّدبو رعشلا نورمصبي برع موق مهاف ةقرازالاب مكيلع قدزرفلا لاؤسو ريرج لاؤس هيلع

 ربع نم لج رهلا | جرخف ةزرامملا ىلا اعد ويركشبلا لاله نب ةديبع جرذدغلا ناك اماف قحاب

 لاق لس لاق هنع كسا يش نعى را الأ هللا كت ااكهيعاب هل لاقف اًهبدص يرطقل ناك اهلا

 هقفلا و نا رقلا تكول هللا كد لاق 00 ا رج لاق همنلخأ تنك نا ما لاق ا

 لود ىذلان للفت كلب اكهرو كلذ يف انرحاقت انإ لاق رمشلا نع ىتلاسو

 0 رض راجتلا يط * اهناك نهنواطب دارطلا يوطو :
 لاق لاق يبتعلا نع ىثايرلا انثدح لاق دمت نب مشاه( 1 1 نا را تااذع لاق روح لف

 84 ايش نه اهءافام قع يدزوحسلا هع ادمل تسلا -تقثدع واو طق تقّدع ام ريزد
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 يس ل 00000 ا نجا لأ الولو يتلا يف للا رانا .لاثمأ رجلا نم

 بدهص ل, سب لدن عس لإ نمحرلا كيع 0 لي لاق ينارعالا نب 5 يذلا يمن و يأع اارصن نب : نإ كردح

 اركبهللااودقت انكفنارئاريدبلزانوهو كلملا دبعنب ديلولا نيزيزعلا دبع ىلعريرح مدقلاق يمرجلا

 ندعسم الط نم حدش هيلازي زعلا دبع خابطع ىحم 6 لك الهلزح لن نس 2 سلجنو انبلا ج رديف ا

 انثد و انباع لشو 4 اع أف 4م || هعق دب 5 هيف اهخ وخل كحو 1 اه | مك نعم نو 1000 0 ا

 كيس 5 مي ناكو اعبج هيلا موقنف زيزعلا دبع ءادغ رضح يف َج> ءريغأو ةيرفتل انداشتو و نقلك -

 ناب لاقو م ت2 كْفْذَق 5 اذه كا ىئغيام لحر هل لاَقف لطف ع ْ

 6 قؤدس أ ناب هللاو معا بادب نأ هللا ىدع 0 0 ا "ارم ا أ ظ

 رفعج نب د دعس لإ نمرلا كيع ب معا ينثدحلاق لوس يبأ 0 1 لاق ن2 رحال رحأال

 ةيوارلا بالام ين نعقارولا ةروذخم ينأ نع شفخالا ىنادح لاق ىموم نب دم نب فيسولا نبا

 مهاربأ ينادح لاق نازرملا 0 ل نإ لح ريا | ع 0 كلوش قدزرفلا تءوموس لاو

 لاقةيوار |اكللام ينأ ن ع قا رولا ةرود# ىنأ نع ءشفخالا ةدلعسم لإ دمك ى , درى لاق 6 ىنئاطلاد#

 اناوامملط 2 تدحرذ لاق ىنثدجف .رضملا ١ هل كاع 0 لحرل نامالغقبأ لوشإ 0 توحش

 تدفن را نارص رصلا هل لاقي ةفينح ينيل ءام يف ترص املف ةماهلا ديررأ ءام وك ءاسدع ىلا ةفان لع

 تاخدف اا اف رق 1| كلان مهرايد ضعب ىلا تلديعل ملا نع تخرأو تقربو تدعرف ةبادعس

 دا ءادوس ملة هنا وج نادلا يفو لخلا دب رد مل 5 تح تدسادَو ةقاثلأ ت تنعأو 3 1 د ّْ

 ىقان ينعت ءاسيعلا هذه ناةيراخلا تلف نايرد 0 مليع ناكوذةضف كيف ا |



 تاقف لجرلا نميىلتلاقف مالسلا اهلع تددرف مكيلع 1 تلاقف ىلإ تلد اذهب نيل

 هلوش قدزرفلا هع نم نذاتنأ د تلاكو تعم ل يغب ند تا ا 4 ا يغب نمد

 وطول 2 هد سس 3” اند اعملك من يذلا نا

 لقتال هنأف ا كالم * ول

 لشهن سراوفلاوبأو عشاحمو #2 هناثش تن < ةرارز انيب

 مكياع هده لو ُ قطا نإ تاق تلاقو 0 6 تعوم 8 حا كادف تلعح مم تلقك لاق

 لودي ثيح هب مترف يذلا اذه مكتب

 لفسالا ضيضحلاب ءانب ىبو * اعشاجءامسلاعفرىذلاى رخأ

 0 ثييخمدعاقم اند * هلاتش مكنق 0 5

 5 02 1 تعا 7 كاع كلت . قاع تاق 7 0 5 ةئاهلات اق

 2 ركلاو 5 0 0 أدالب ير ل

 هماعلا دلب هرذدب 6 #3 ابوصشجأهلالا سف الأ

 همالسلاو ه.حتلل لهاف #3” دج انا مالللاب انحو ش

 لوقك اف لعب تاذمأ ندخ تاذأاهاتلقو ا تينا لل

 حايصلا ىلا مومهلا هقرؤت * ارمع ناف مايلا دقر اذا

 حاصب الو ىبغاب وه الف * يباقويرك ذلا هباق عطقت

 حاورلاهلا نح ور أهم د موقراد ةماعلا هللا 5

 لوش تاشناف اذه ورى نماط تلقف

 ريس ىو باو ابكل نمو 8 -ةلعق همك تءاغولو تلاس

 رينتسملا .ءىضملا -رمقهلا وه « رع نأ كورق اذا لاف

 ا اعبتلا درولو * حارت_سم 4 عنتلاب ىللامو

 لوش تأغنا و يف 9 الا عمتسلاه 6 ةخكس تل كس من - لاك

 ربرس ىلع تا دوق كلذ 3 0 سك نو رم اهىل لح

 روقلا ىلإ كرلع ةركبم 6 ينا ورعب انكشف كت نت ْ

 قرحنب ورمع نب كاحضلا تنب ةليقع هذه اولاقف هذه نم مط تاقف هتيم ت 0 مْ

 قرحم نإ سك نب ور< 0 4 اذه ورمع نش 5 تاقتف ءامسلا ءام نب وذدملاثن ناهتكلا

 ينأ يي ناماساندح 5 ىلا 00 دش ( د ( 2 هيف تلاق ا تقولا كلذ يف

 لام ة هش نب رءاتتدج لاق ئرعو انو رملادع نب دعا انربخأو م يللا نبدم انثدح لاق خيش
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 3 ىردحمو ىداعصأ كدعب لاطدق * ينفث رع رانا ف كس كل رباع

 ١ رضح ىلع داب انا دوي الو * انيداب دوهجملا رضاملا عفني ال
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 رجلان م تيفو ن ىلا ع نه المش 7 هب ك 6 ف وهلم ةوعد 0

 رطب 5 0 ملا حرفلاك داو ل 0 هي عل :

 راصنالا ءانسأ ند ِآ موةح كا فرع 1 نيرجابلا م ىنطخلا نبااب 0 6 رس ىف لاق

 لصيام نك كلصق كموق تاقدص بدحاص 2 نيحاس 1 0 ن4 مأ مهأ تخام كال بدق

 الا يتنح |] ا ودك ا 0 الرع نم دحاو انآ ام نينمؤملا ريما لاقف كموق ه ا ل 2-1

 0 و ا او مهرد قالا ةعبرأ ءافاخلا هيد وعام كلأشا كلو |

 يك ا ا ل تلا نكلو اقح هللا كاميف كل يأ اهرانآ امآو هلعف قاب ئشأا
 72 نينم راما رفون لب الرب رح لاةف كيلا هانف رص لضف لضفنإ مت ممول 0 هئم ةئس ىلايع

 هودرف ىلا هودر قتيل اذه رش نا رمع لاق ىلو املف جرخف ىلا حا كادت لف اضار عشار
 ىلع كلذ كمساقم 000 ا 0 اهاذحا تلعاذإ حاخوب ارايد نسب را يدنع نأ لاف

 هللاو 1 نيئمؤملا ريم ايها كرفو دق هللاقث كنم كلذ ىلا كك 2 م نعو لد هللا نأ

 ضماف حدملا نم يش ف 3 انتشدعم هب قيصضضت مو للع هن رفوام ناف تفلح دقو امأ لاق ضار

 تجحرخ لاق ةرزح ابأي نينم'وملا ريمأ كب عنصام قدزرفلا مههفو هباحسا هل لاقف جرخف احا

 هتلحار زرغ يف هلحرعضو م * ضار هنع كلذ عم آو ءارعشلا 0 ءارقفلابرق, لحجر دنع نم

 سمو لاقف ةزرح ا يان ولا ما عنصام هل اولاقف هموق قأو

 الا تلاد ىوئلاومأ * ةغاخ لح هل كل

 نقار نجلا ن م يتاطيش ناك دقو * هزفتسنال ناطمش كلاقرتدجو
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 درولا وا هل ته ا رب ركل تءهذف 00 هك ناكف درولا ا 2 درولا 0 اردو
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 ةزئاحم هل أو اهائاق يفأ الا بسحم امو اسدلا يبأ قراف دقل 0 لاق قنا امل هلاخ دان سحق

 لاق ةديبع 8 لاق لاق 0 ١ نب اص نان يدح لاق عدنالا نما 0 ) يفز (َ 2
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 هبف ا لوة: ضرع لت ةيطع ىلا درأ اذه تب 0 لاقو هيلا هعفدق

 اا ىلا درب يح مهابأ كيلحات هك
 لاق ا اند الاق“ةيش'نب رمعو يئايرلا انثدح لاق ىعازلا ٍِ أ 00 ( ىنريخا !

 هلو5 لحجر ىلع ىلع رير> ساج لاف ءالاعلا نب ورح وا

 لدلك نحن نا عادو ١١ نأ * ليحركنم ناح ةمامأ عدو

 هل تاقف ورمع وبا لاق ةزانجلا هذه ىنكدش لاق 3 ب لعحو داشنالا عطقف ةزانحم هيلع اورق
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 اغا 0 1 0 نم ةعامجو ينأ ناك لاق لدعملا ن ؛ هللا دبع انثدح لاو لَ اا دم نب هني

 سيعاوملا تاذ ْن ٠ ةلهدهلا 52 * 7 هلاق رعب َِس موقأو قدر ملا سوانا رار لت

 سل قدزرفا لأ لاق فارع || 1 انثدح لاق ماللس ن ١ نع ان لاق ةفياخ ف ) يح

 تدر مدشنأ م هدشنيا دغلا نو مهانأف 0 رح كالذ غابو مهدشأ ف مهد دع سف :ىف ميحبلا ىنب
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 ناخد لك حرا ف ونالا رمص * ماتو مهنب نوكرتي مه
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 ناك لاق ئماس ىف | ى ١, ف كب .أر اف لاق نيرشعلا نبا لاقف لاق س انلأ د ادب !|
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 1 و ل ا 0 كره

 يف ءاكللا كاطأ. ةمزلا يبذل قدزرقلا لاق لاق فارعلا وب ينتدخ لاق مالا نإ د 000

 ريرل 5 قلكلا نا نع حامصلا نب يلع ايدج لاف دعب ين نب هللا دع انثدح لاق يباوملا

 لاقي موق دنع هلق 0 هدنعام تاقتساو ناشغلاو سبلملاو 3 تفختساف احمغم اهب 0 ةمأ

 امف لاقف.كلذ 2 كيلا أهعمنب نأ هتماسق ةمعلو بصخ لع ديزاو5 مول

 كا و قثرلا يلزدو * هير 3 ةشعم قفاكلا

 ينايش يهم سلو ىمضاءمو * ديز مك مضل الأ لوقت

 كالدب هريعيقدزرفلا لاقف

 بانسلاو ققرألا كرو * ديرذ 7 ةجاع كرقش ناف

 بالكلاب شال امك * اسال رك

 ينأ نع يزوتلا .انمدح لاق نوميم نب سال انتدح لاق يارألا قع ن ماه ( قر

 هل ندعو ةماعلا يلاو و وهو هللا دنع نب رداهملا ىلع ريرح لخد لاق 0 كا ع ةديع

 | ةمرلاوذ بضفف منأ امو لاق دقل لاق ىرر تفك ر رع هللا دع نإ رج اهلا لاق ةف هدشني ةمرلاوذ

 لاقو رير> ضيف * ناليغ يمساو ثرحلا وبا انا * لوب وهو ضممو
 ًامرضو اسرشا قاسرصت نأ *# ايرضااكش تكلس

 اسبتقا محيا ران نم ءاش نم * اسبام ىتبأو ىهدلا سبا دق
 ا حاطتلا نبا انثدح لاق يدسالا نسحلا وبا ( ينربخا )هج م هنع داحو ةمرلا وذ سلحف لاق

 هيف رير> لاقف هل رحصي و رح لع نان م ةمولاوذ ناك لاق ةديبع يب نع

 ليتفلا 00 حشو 5 * يدع ىنيل ةحاصت كا

 با.لا نب لضفلا ةفياخ 1 ) 50 ) هل نوردعصي الو هيلع نونواعتي اوناكو لاق ةديصق هو

 نيد ءاحطأ ْق بسلا ناكو لاق ندد> ىف ةريقعب قرأ اماشثيه ىعل كب 2 ديلا اذهو رايدلا

 هل اوفلعي و هورشإ 0 اس |ط لاش سقلا رع ين ةيرش ل ةفرلا اذ ذأ ماشهو ةمرلايذ

 0 ل 0 ءاع ع تدقوأو وا لا 3ك طفوا 0

 طاقص مدق فايسأو قاقر #3 ةنع ذر انا انالظف انزع *
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 ا طاحر ماثل اهداوص آ 5 #ةيرق ندقلا يرف أمساب تي .مسدقو

 اهطايحو اهل مهلع ءاوس *# اهو نولمرملا ماركلا نظب

 طاح ر سءشت ل سر تاذ ىلع #23 سم دنعاهرا وك [تي طار

 ةمرلا اذ يفعل هك ىلا كيلع يدع ةوذا مهو ملا ةناحب# ةمرلا اذ مل لك ماش ءط 2 لاقف
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 * ةمر كموق ندلت دق مرلا اذا

 اهلاسعت كامو هم اهاسأرسس 5 ىدعت شاعامم والا ىرت

 بذك لاف ةمزلا وذ اهعمسو تاسالا هده ى 5 را 0 8 و ماشهو 1 نإ يد ناب ءاحببأا جاف لاق

 ِي 1 1
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 اة لاق كلاس نإ دلعي 0 ( تايبالا مله هدق رو 20 هيقل 06 اع - 0 2ك ةمرا 1

 0 0 نب ءانح> دلو نم ةرص 1 ىنادح لاق ناندع يأ نع هب َنَع قحسدا نبدا 1
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 ةمرلا وذ لاَقف

 اطالط ربط متنا م ركحاسد * تقلغا مؤدالا | ةأرم 0
 اطاحر سءشت مل لسغ تاذ ىلع * سومب دنع اهب اللصأ تس نعول

 30 ااا ا م تدمطت مقل نبا سدقلاو ضااماذا

 هل لق يئرملل رير> لاقف
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 قرم هللاقف اريرح ةمرلاوذ ىتافلاق ةفياخ يأ ةباور ىف را دما ةضاملاتاسالا ركذو | 1
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 قار ذانأا عن لاق اذهل وةنتناا هللاَقف 5 نال ءايدعا قدزرفلا هل لاق | م هذاا كت ايالادقال 1
1 

 ليج لاقو ]| 1

 , رز خللا ناوسرلا ءاح والا ناب ااا ا ل دعا اكلم هق لاو كوف بذك لاق
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 للاخ تال هللاودق تاه ملاقؤ ا ان ةارذ ان قاد ةرزح ياا[

 مايالا كلت يف ةمرلاوذ تاموناك اهدعب هيلع مكنعال تنك اهو ةفلحو ردع ةم كل |

 1 نركب ولأ ياي ناك دك ا :”دح لاق يناركلا انثدح لاق يمع لل

 نأ سحقا لمحو يي تدب نحج ١ انأاب 9 كتاف لاق تادع 00 ند يتدحلا | 1 7

 كال وق لإ وه امو لاق رعشأ هيف 5 5 حس | 3 ١

 ق رحم رزاح أماع 9 03 مع 0 02 ريجعملا م 1

 اهلذلس اهغدي مل لالساب اهب » ابك يح رسل ا

 لوقأ اموهلاقف هتاضف دقفتنأ امأ لجرلا هل لاَقف لاق هرعشا ام ينطلا نباهللا لئتاق 2
 نمرلا دبع ىندح لاق دعس ىبأ نب هللا دنع: انثدح لاق اولا رص نإ سبح ( يتريحأ ) كل ١

 | ردائم ا تلق رمش 0 د وه سم لاق لاق قرت 1 ىلع 2 9 0 لاق ىلجعلا م ناقل نبا

 | اذاو كاع دعإ هد راذ و 4 ةيعل كا بعل اذاف بيش بعلاذأ ند لاو نا 0 ءك ا

 تعا | ذا لوش لا 320 م 0 كاف 0 لف تل عل 0 كسانأ هأ كر 8 0 ١

 6 لازيام كنئيم» الشو * اوردافكللب اودغ نئيذلانأ

 دح نيد لاق من

 ايف ةوينلاو ةفالخلا لمح * 8 مراكملاءرح يذلا نا

 انيأك بأ نسم بانت لاي * ىللبنكؤللاوباوىأ رشم
 يطق ىلا م 0 ل 00 0 3 ل

 انطق لا م فاس ا 0 ةنلخ وتل ا 1 اذه

 ظ 5 ملا .موقسل ائرطق 0 57 00 لاق ول از 2 8 ىناعح د لع ةْغا اولا نا دازام لاق ب

 ْ 2 لاق ةكاكملا نع ره تك 3 لاق 0 نك انو لاق ةفياخ 8 ) نر ( لاق

 ا! درب رح ناك لاق ْفدَرَر فلو رير>ف تاك هيف تع اعاذاو هإ تدصعل م - و امهلثم لطخالا نأ 5



 ااا ذآذآذآذآذآذآذآذآأ]أأذأآذذآذذآذآ أ 10 10 0 2 10 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2 2

 ررج نب ءالعلا لأق مالس نإا لاقو هيلع اورج لضفو قدزرفلا اهنسحتال رمشلا نم! اورض نسحب

 ع يأ اذا قدزرفلاو 50 0 اغا 0 ' اذا لطخالال لاش | ناك عوسو سانلا رد ل ناكو

 0 هنو مالس نبا لاق اكسو ًاياصمو ًاقباس * يجب ريرجو ادنأ ىلمملا ةلزنع وهف الو هاش

 ١ هرءش راسو قباس نا وه ا مدح ارمغ عئاور ًالاوط 6 وأ ا ره عنا ١ 00 لطخاللا نا هل وق

 , هذه ىف هنود قدزرفلاو ناهرلا يف ليخلا ا لاو د ةلزاع ىتب اهف وهف اهرا امشأ نود

 0 كولا لو قباس ادع ' ىح قدلا وهو ا ىلض اك وهف هر ع هش يف هقوفو عئاورلا

 لاق هفءلخ 2 ) ا راخكب 0 وه تافاسفسو للصم نوم وه الا واو قياس نع وه عئاور

 ةفوكلانري ا لاق لاقةرارزنب ةمقاع نب نام شن ديز نبت >اح ينثدح لاق مالاس ندم 0 لدى

 ًادوقأ ةنمحللل ال تلات :تص امو * يوطا ةيوام بح نم يداق دقا

 ادق غوايش عذلا ضافتسا ثح# اهدوقو بشي اران ىرأ لا
 تاسالا هلك مكتسحا 0ر2 8 لاق لاق لدن كَ رباح دش لاق اهودشانسو ىانلا تسحتاف

 لاق دقو نيقلا نبا 0 اك لاق 8 | ولاق

 اناا 11[ تفاضأ ©  املعلا سنق دعاي ارظن دعأ
 هدعبو تيبلا اذه قدزرفلا لوق مهءاحنا اوثيلب مى لاق

 02ظ#)12ظ2135101017371010أ|1|101010101]0110|]|#|#|/|#|#|#/# 7# /] #3 3 ]0 # ]0# 0 ]| ]|| *

 د يح تيبلا لو> هيفيظو #* تبراق ةماحسلا تاورع رامح

 اده_سأربطلا اهبحتسيملو اهرك * اههجو هللا لمجي مل ةيبيلك
 لاق دق ةغارملا نباب مكناك قدز رفلا لاقف سانلا اهدشانتف لاق

 اديقم سيقنب ماطسبو سارف * 0 0 ند تعاقو

 هعمو رير ل ءاح دق تريلا اذاف لاق |

 أدهشم د تاوس ف تديشأو * ةللد ا نادكسملاب تكول

 يع نتا ١ دي ينادح لاق يزمعلا ليلع نب يا اند لاق يف ريصلا نار عن دم ( قرحأ (

 ناو نب كلملا دبع باب ىلع ربرح فقو لاق هسبا نع ليقعنب ةرامع :ن نع مج نب ا نب هللا

 هلق ير هيلع اد تان املذ هيحاص امهنم ا ملو ايحامت اناك دقو هدنع لخاد لطخالاو

 ا رظن هيلارظني ه ردو لطخا الا ىلا رير> فرط حمطف لطخالا هفرعدقو , ساج مت م اف لحد

 كل و كنار هل لاقف ا تعض خو كفو تكيف ىلا ا كاف كا نم هل لاق 0

 كءادف هللا ناعج نيئم'وملا ا اذه نا“ لاقذ ناوىم نبا كلملا دع ىلع لتقأ 2 :5' نمانكاك

 اماةينارمالا نبأاي هللا كاي> الف لاق 2 هرصل هياع درف 0 اياب لطخالا اذه لاق مت م كحضف

 لع تب ربط نع تنأو مهعضمل فيكف ىوق كل رع اقر ل ا داكلا كتع تعاولف: يون كما

 ةوبنلا ممف اموق كل ماال مشتت فيكو ىغاص وهو دي نع ةيزيلا يداو هللانم بضنب ءابو ةلذلا



 2 مشل اع امم ل لا دل د رشا ل صج سس سمس سس ءييهسس سس مس | ميتا ل سس ا ا مس مس 2. مم ل هلا عج م ممل معاج يلبس مجسم مسي مم سس مسمع مم سمس يوسع سس م

 ريمأاي يف 0 لاقؤ كلما كيع 2 افا م * كحال 4 اع موكحيو روم د6 هل ا ةنالحلاو أ 13 ْ

 ا لاق هفيلخ وا ) قرخا ( و كلذ 15 ا 7 رو ىلا لاَقذ هرب - نا نيئم ْؤملا ّ

 ىلا اوراصف مهل ةكر ْى ناهح يي 1 عزان لاق يَ || ىحب وبا ىن 0 - لاق مالا_س نب دم ّ ١

 ريرح لاقف هللا 01 ةماعلا ىدع ن هاربا 4
2 

 رادلا ليوحتو نامح مظ نم * رابيجلا ريغ ريمالاب ذ وعأ
 راقثملا دب راقنملا يبريضضو * رافحم نم ان رفح لبق ناك ام

 رارصلا حايص بحلاب حيصي * راوخ ريغ مصأ لبج يف
 واول دهر و مصعابأ لآساف + رايمللا نلف لملم

 راخلا راد نعربخي دق راخلاو * راطخالا ماظعلا نييملسلاو 5

 يناملا لاقف أ ٠
 رابعاو.نتأ ماقم .ريغ ب راو 2 5

 * راشالا تايماد روهلغلا سعق * :

 كمصخل تررقأ دق ينامحلل ىدنع ثءا لاقف لدا كنف تلسبحا نيا ا
 ذآ ةيمحاو لعام ريرج انيب لاق ىلا يح ول قبح مالس نبأ( لاق ) ريرل ا مكحو

 لاقف ةمض يف 5 ءوس | مهفاخن ة هيض نم نانط» اهو لالهو نزام نم تانبأ 1 ٍِش

 لاله يبو نزام ةوقعب * عا وكءلع ف وخالف

 يللاعتلا لاثماك درح ىلا * اريطي اعزف نا نايحلا اه

 لاق ريفا ةايلما لوط مكل * يباق: نا نك نا اناا
 لاميو ل أ ف نبا م #2 مهفرالا تيدي فيراطغ

 يلقن

 رمح انس دح لاق يرهوجلا را ددع نب دمحأ ) قرح ) كرلع فوذ الف ةزرحا ا لح لاق

 يف قدزرفلاو 00 5 لاق مهاربا نب نوره ينثد_ح رخص نب بيعش لاق لاق ةبش نبا

 نم مهلكو ريرج لع دحاو قنع سانلاو كلملا دع نب ديلولا ىلع اهامدق دقو قشمد دحسم

 تلح و كريسم ىف ةزر> ان تيك ني هن 0 و هيلع نوماس شيرق يلاومو شنق

 كلذ مو نورط تلقف بيعش لاق هعم سولح فدنخ نم رفن الا قدزرفلاب فيطي امو كبار
 ْ محلا يف هلوقو اسيق هحدمل لاق

 ارذعت نه مدس ىلابالا بأ.« ةفاس دالوأ - 1 ف
 اذهب « ينربخأ ) مهريغ يوس ييلاوملا هلا اهادحأ ةلح ةنام ذئموي هل تيدهأ هلا تلا 0

 امنأ الا . 7-00 2 0 0 رص نب بيعش نع مالس نب د# نع ةفيلخ وبأ رب ا

 هتفاو لوس لالب نب ليقع نب ةرام تعمس هربخ يف ةفيلخ وبا لاقو مالس نبا ةياكح نم منأ

 مييهلا نب دمحأ ينثدح لاق ةمادق نب رفعح ( را ) رارحالا ينب نم ةلح ةبام كلذ هموب يف

 هلو دشن ريرخو ضصوحالا عاط ذا ءابش ريرح اب لاق ىسارفلا

 ل1100



 0 20 ا 1 كدي ا
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 را تيلاو كريق ترزاو »* رايعتسا يداعا ءايلا الول

 لوش هنوص عفرو رعشلا عطق صوخالا ىلا رن ألف

 ماقثنا م-ماصأ دقو 1 03 ص« !ههضمبعا زعشلا يو

 وه -افقر#ىرخأاوأر * ور هفاق لسرأ اذا

 ماطح ةثماه مافع ر ا »+ ىهحخ وا عماس أ ماطصف

 قدز رفاا ىلع نيعي 0 وحالا تيم دق لاق اذه تاق ملو هل ليق غرف احلف عطق ثيح نم داع مث

 ىلع( انريخا ) هنم تذوعتام م 02 لولو ليف عاش نم تذوحلام ف وع نب ور 0 هللاو اناف

 نأ :ادح ليقع نبذ رام لالا 1 7 نامل امدح لاق فخالا ناماس ن

 هب ةأصوو ةعم 0 هللا كاوا كالملا دبع ىلا جا ادا را دم هع دثوأ د نا هبا ُ

 كالملا دنع ىلع دمحم هل نذاتسا اودرو املف هيلع هتنواعمو هئم عامسالا يف يف كلملا دمع ةلئسع هرجحأو

 لع دع هل دابا اعنف هنو اوناك مهنال مهل دا و ردم ءاوعق « عمسيال ناكوهلذذأب ٍق
 ربب زلا نب | ىلا و نمت نك هنأ لوشو را ف هلأ ا جاحملا ءانأ نأ 0 هل نذاب , لو كلملا دبع

 جاححلا كفيسو كديعنا ثدحتت برعلا نا نينم ملا ريمااي دمت هل كاقو هاش الاو هاذ ةارضل الو

 امودل لاقف داشنالا يف نذاتساف لخدف هل ندا هيددر مَ هتليسو هلعحو هب ذال دق ىعاش يف عفش

 لئاقلا تسلا جا>ححلا يف كلوق دعب ائيف لوقت نا كاسع

 جاجحلا ةلوصك لود, نه وا * مكياع قافنلا علطم دسنم

 لد اقلا(تحل 0 هتفيلخو هئرد رمت اعاو جاحملاب ينرصني مل هللا نا

 جاوزالا ةريغب نقثبال ذا * ةظيفحءاسنلا ىلع راغ,نموأ

 اا 2 تب يطا نأ تمهل هللاو هما نم اذكو اذك ضاعا
 هتعافشوجاحلا كديعةلاسر تيداىنا نيئمؤملا ريمااي هل لاقو رب رح دمع هيلا عفش ثالث دعب ناك

 هل اريخ ناكل ل ندا م 0 هودع هب تشاو هنم هيأ راطا اع هتيطاخ هل تنذأ اءاف ريرح يف

 داشنالا يف هنذاتساف هل نذأف لمفاف يلو جاحملا كديعل هل ننذ 107 نا تيار ناف عمسن ام

 نامسقاو ىنأف هيف هدم هدشني نأ لا سا جاح>ال تنأ امتاف اف جاحلا يف الا يتدشتلال لاقف

 دي ا لاق ليحرلا فزا اهلف ا ريغل جر>و هدغنأف جاحملا يف هلوق نم الا هدشنال

 09 لا | تقم راح هل ذحاا مو ىم عمس مو نينمؤملا ريمأ نع تلحر نا
 انا مقاو تنالحرأ ريرح لا هل 0 نع كلملا ذيع 00 داخل قال 0 وا هنأب

 هلحروهدب ليقو هئم عم نا هلاسو هل هيذاتساو رير> 0 هريذ اف كاع ىلع دم لخدف

 هندصق هدشن اف كحو دشنأ د# هل لاقف كلملا دنع كتتماق داثتالا يف نذاتساف لخدف هل نذاف

 اف كوع كلا

 حار نوطب نيملاعلا ىدناو # اباطملا ا نه متسلا

 "هك 1012 101011050703777 5 1. تر 3 ا ا جد 2 5722232227:

ْ 
1 
ْ 

: 
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 21 رو وا مل ا
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 اقف ريب زلا نبا ىلعدمتعا مث كلذك انلز امو نحل كلذك لاقوكلملا دمع مدقق

 حاملا نه تيفش له احامح * بيخ ابا نيدحاملا توعد

 يحاوتلا نم سبا ضرملا فلا * ايز ربه: ةقدخلا اودحو دقو
 يحاوض 0 عورفأا تاشعا د شل رثقك دع تا 0

 كاف ايف هنحور ر " ذىلع قأ ع اهأنإ 2 3 - لاق 0

 ىف

 5 سا د تلاق مث ةزرح 0-- 2

 حارقلا مشا نك ساشا د” امد ة.غاعس يكد للع

 يناعج املا لهف هللا اهأورأ الف كلذ اهورب 5 نا اقف. ةحجفلا هاما مور له كلملا دع لاف '

 ند 3 هناي للك تاكو ءاعرلا ن ةسامو ةدعَمأ ةياع هأ سا ايس نش نع :مّوملا ريم كادف

 ةدحاودبلا سحدو كر ضف ًاءاحم نوكت نوم ةدحاوب يل رمأت نيم ْوملا 3 0 هل لاف بهذا

 هفحامام ل 3 يفءفتيأ ن نينم ّوملا را هللاو ىلب كل لاقو ا كحل اهدح لاو بديضقلاب نم

 ل كيع نإ ديزي ع لاك 53 ردش ُق ريرد كلذ 0 دقو لاق هدنع نع« جرذو

 رس الو نم مسماطع يفام د ةعاك اهودح )١( ة هدم :هأو ا

 0 5 عوار ا غوبأ ذامد انئدح لاق يعاز لا مشاه 5

 قدزرفاا أ رعشلا نه لضف ن 0 رو مرد فقالا ةعرا ةرارز نب بجاخ نمر د

 لوّسو قدزرفلا لضم لاق هناف قرادلا ةقارسس الا مم دحأ هياع مدق م ريرخ لع

 رو#و ةلرص د.صشل مكحلاو د اميمسو اه ع امع غلبا 2

 رير> رابغلايف اخو 2 2 دس + هقارعأ تور قدورفلا نا

 روس#م فلخم عا را نباو * الملاولئاضفلا, قدزرفلا يهذ

 ريصيل م اري يف ليملاب .# ياو قرابلا ءاّضق نا هه

 0 لوطو ماا عم تدك لق ينأ يف ل بوبا دة

 قمعبلا نع 8 5 تآ الو كيلا هلل- موأ نأ ين عأ دق هنا هل لاقَو هاتكملا عفدف ناوص

 !( ةديصقلا هل خن دقو رشب باك هيلا ار البا كتتل نا ككل 1 رام ا قل نا كم ف

 نم هع تحاص هن. فقتوف هم :كع اق ع لوش نأ 0 مح هتلل ا م ع بحب ل م

 نسحم ل َىَح ةللل كنع تع نآالا وهام رعشلا لوش كلب 1 1-1 زأ هل لاو تلا ةيواز ند ب

 تا البف عش لوَش نأ

 35 ريم|تناو ال تيدق اله * ريشملا كهحول قءرشإب

| 
 ا

 ا
 إ

 | 00 لاو حبصل ا دو قدم كو الئاق عمس و لاق ل م رار هأ لاو

| 
 ١ نولوش ةثدرللا ءاءلع 2 و ةماملا لع مع مسا ريغطتلا ة راو لع ءاطا مس دل |

 - . .٠
| : 

 ناكلخ نب ها كلذ زوم مهضعبو اهلع ماللاو فلالا لاخدأ زوي ال

 * 2ع د هدو 222 2 ع س22 2 د ص د جس هد ا 2 جب حست حس
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 ريتش ٠ لذأ وع مولل له أ # ريثم حابصلا له يبحاصاي

 لوقت اهفو اهنم غرف نأ ىلا
 ريرح بس مف قران ل 1 أ قرامال وقت داك د

 روهم نام قرا ءاسنو * 0 نهر وبه ءاسنلا يطعب

 | ن“ *يشب اهدعب قطني م ةقارس مُحاو قارعلاب تئرقف رشب ىلا | ب ىغمو لوسراا اهذخأف

 :)/ ىذلا ناك لاق يذلا 2 ا 232 لاف مالم نا دمحم ىنئدح لاق ةفيلخ 1 ) 0 ١

 0 ا هلبإ أمق فدي هل ا دغر ناك نع نال نةرمغو ريرح نب ءاد.طأ جاه

 امف لاقف

 امئاشرخيف تايحلاسرفت * اهناحن انا لبق تدرو دق ا
 هل لاقف اهئادر نم ىنثلا سورعلا 0 12 لرقلاف ال وث تك لا تقفحأ رير ,ح هل لاق

 لوقت تب>ى ها اوسأك ا

 عمال في 31 دك اذا اناا © ةيعع تافدرملا دنع قثوأو

 ْ 000 لك لرتأ فك لاقف ةمع نك ادن مث ةودغ تافدرم نوناع اش

 ْ ”داشلو 0 ب نم ىلا حا تقلا اذه للاوريرج 1 تاق رملا دنع قلراو#
 1 رير> هيف لاقو قدزرفال باح

 00 : اب متأردا اناوس اله

 ل 0 2 1

 ررعاطاشحو 1-0 0 #

 00000 اروي دعو ف
 00000 اتت راو + هب راثلا نب نك قيرطلا لح
 رصتعت ناديعااوةراصعلا دنع * 1 0 3 تنأ

 (ىوريو )

 رصتمت ناديعلاو ةراصعلا دنع * د ىلع راو> .ةوز كسلا

 ' هيلع دري ال نبا لاقف

 00000037 عد تر طاتامع دك | لوقلا رخو تدك دقل

 ' ردكاو وللا تالا قسيال ©« ةمآ ع 0

 ررملا ضقنت ىلثع نابالا نبااي * ا الا هذه نم تاقام

 ١ 0 لاقو

 ساق رمشلل و ين» اودتقاامو * ىذالا محاير تق الاه تب

 ىئا رفدوسالاتادهلوىوه * هتسرف سلك نم تاكل 3

 سلاجم ليكالانا ساحل * لكأل كانأ عوبري نبام اذا .
 سلا نما انع كل ابس * ضحاربتسلاعوبري نبال لقف

 1 سايونطر ديعلا ىند نماهب *  ةحعتشل الاصس عوبرب حسك
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 لاقف هسشن ىف هلانس ناكو كلل دبع نب ديلولا اهدرو دقو ةئيدملاب ا ناو ريرح عمتجا 3 * لاو

 امهيرمضب ةنيدملاب هل ايلاوذاكو ىراضنالا 0 ندع ا سمأ مث نهنايضغت و تانضحلا ناآف ذه

 ني رحاور رج لوفي لمءدعف ريرح نط اسشا ع تاو ل سللالعابماةاو ا

 هب لوثملا وهو لوقي
 ىرا دخلا وكلب ىسست كولي © يش قرف فراس

 ال نبا لاقف

 ارادحاالا ةنطب وذ يأ * ريرج ىلا تنرق نا الو
 لاق لوك ِفكف لاق هيلا نوزقللا كسفن تلعج تاق امسشرو ى دا ميهاربا نب ةمادق هل لاقف

 د2( ينأدح 1 5 الا ادبأ هللأو هلوقأال أريخ تزد> لاقف #رار> يرو قداكو #* لوقت" ظ

 نس ةرامح يف ١ لي> لاق يديعلا هللا كيع نب د يف ١ لح لاق يزعلا ام لاق يفريصلا نا نبا 3

 اناك دقو هدنع لخاد لطخالاو أون ب كلما كيع باب ىلع 0 فو لاق هبا 0 ليقع !

 لطخالا هفرع دقو سا>حو م هل نذأ ير رونذأتسا 3 اف هيحاص فادح قاب مو اي انحاهم 1

 ريرح هل لاق كموق تءذهو كموت 6 يذلا انأ لاقف ا نم هل لاقف هللا ريرح رمل م

 لاقو كدت 7 نيئمؤمللا 0 اذه ند لاف كلملا ديع ىلع ليقأ 5 تك 0 0 6 كال يقشأ كاذ

 ولف يم و تك اما ةسارمعتلا نبا هللا كامح الأؤ لاقو هللا ه رمل د رو ةزر> ا اني لطحلا اذه

 ةنكشملاو ةلدلا هيلعتب م نم ا 17 مهم 07-0 وق كيعل 17 كي اريخ ناك كد تع

 بثوث يدبر نيب كلذ نوح ال لاك ةينارصناا نبا ىف نيئمؤملا ريمااي ىل نا هللا نم بضخأ ءابو

 لطخالا ضهنف كيف انيلع ابضغ ماق امئف كبحاص عبناو لطخأي مق كلملا دبع لاقف ايضغم ريرج

 هفاخ يراوتو بالا دالاؤ لطخالا جرو وع ند زها صرفلاو ردهو هكرف مهدا هل اناصح

 اريرد هللا لتاقلاقو كدضف ها كللملا دبع ل مداخلا لخدف رير> يغ» يح افقاو لزب و

 8 مكر لح لاق 3 نب مشاه (يلربخ ا ) هاكال ه ملا ور ينارصتنلا ناك ول هللاو امأ ما

 يي 6 قدزرفلا مآ لاف | ةيالاغأا كك 06 5-3 كس لاق 0 يب نع يجمصالا ا

 0 حا (دقو) رعشللا ةنيدف انأ امأو صرغلل نا ءارتحا اندخاك لطخالا امأو هقيطل الام

 هرب ٍُق لاقو 0 ا 0 و ىعمصأالا نع ةيش نب 0 نع 4 نا بيبح ربا

 يرملاانثدح لاق يفا ركلا د لاو ئىذ )| ل ( كول ال انحدناو 0 ا 8 لطخالا اأو

 1 ّط 2 رعشأ اعأا اهلك بو كا 16 نه ناككو ىلهأي || ىده» نال ا لاق بعص* نإ 0 ءاطع 3
 قىح ةماقلا مول نيفوفوم ءارعشلا لازبال لاق 3 * اهلك برعلا 2 20 لاق مث 3 بضغف قوزرفلا

 نائعانأ تعءمس لاق نوميم نإ سايعلا يندح لاو دم نب مئاه يقرأ مب م 9 ريرج ء 7

 يعارلاة دم صقيف تاق يح ىل ودب الفحم إذ ءاحبلا عاونأ ةي ةنهط ىن توحه رير> لاقلوشب ينزالا

 5 ىلا 0 * ىماس طهر ةيبط يب ناك
0 
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 ا رذعاا ث نا نب دما انثدح لاق فافخلا ىلع نب نسما (يف رك يبا وذالو ذئنح اوعزدف

 عجارف هب سانلا قعأ هنبا كالب ناكو هيبأب سانلا قعا نم ريرج ناك لاق ىنئادملا انندسح لاق
  ودعاي هل تلاقو هرلكةحأ ت تانقأف ع كا لل 0 بذاكلا لال هل لاقف اموب مالكلا الالب 0

 ادم (قرخا) يالا ملوقأ اناو ىك 0 2 كك 0 4هيعد 0 لاق كدذ اذه لرد هللا

 مع ناك لاق طيقل نع ىردعلا انثدح لاق ميول ن َ ده ان لاق نابز را نب فاخ نبا

 0 ديز نب سدع ىفب ند أع ا جوزيف 0 ىلع قدز رفلل بصعتس ىدسالا ريم نإ ديزي

 0 لاَقذ مراد ن , هللا

 ا ايا رعلا مهايخ تنده لق 0 ديز نإ نع ىلإ ىلا 0

 ا اياكرلا مدقلاب تأطخأ دقو نب قدا 3 ناش مول ع

 ١ نوع (قرذلا زادت 5 رملا اوءاخ يتح هب اولازي ا ل

 | لاق فورعم نإ ةقدو ىنادح لاق سا رف 0 0 لاو ميلا ن نب كس مح ىندح لاق 0

 | ىلع لخد املف جاححلا نذاب اللا اها>دبإ 0 ندب »و طساو كيه نإ ةسانع ىلع 0 نر

 ايردص يف جلتعا هتلق رعش لاق تاعفام ىلع كلم اق كسفن تررغ دقل كخيو هل لاق ةسنع

 | نملطتال لاقو هراد بناح ْق ام لحدا هفادق لاق ريم الأ هعمل د ثا .>حاو يدش هر تشاحو

 | طلاق موي يف هوعدب هتعاس نم جاجللا كوسر هانأف لاق كل ةليملا 0 ف رظق يتح كسار

 أ | يسركو ريرس ىلع دعاق وهو اهلفسأ ىف عقنتسا يت 5 عا مامف بص كس ار ا دا دي

 ا هقاطت تأ املق قد + جاححلا ىلع لاو يءر ا ىلع تدقق ةسنع لاق ةحاب عوصوم

 ا | هحم 4م ساق هنيق ذا | رعش كيف 9 لاق تبر ءلا 2 روش نك لحر ريمالا كف ل 4 بيطو

 ا ' نبأ تاق وه ن مو لاق هل نذ ا نه كتيدم نفكداو كلا حر نأ لا

 | مهل فنص لاق ن رو_عراستي ناملغلا كاد كاف لاق لزتا ىف تلق وع نيو :كاق يناحلا
 أ ا هيلع لد هب 0 -_-_ اوقاطناف هَ 3 وطه يذلا تلا ممل تفصوق 0 م هعضوم

 |رفلا شفت 2 فلكي ماق مْ ءاملا يف هه>و ىلع عقوف ءارضخلا يف هبا ى يمر يت> هيعبغل دوخام

 ألق مار 0 ريمالا 2 تاق ريمآلا هللا حاصأ لاق كل مأال هك ريغل 0 لع ا دا ام ه.هدل لاف

 ا 00 دلا اوال لذ ١ 4 تافاف رمالا ىنم هعمس نا تييحتاو يردض هب شاحف دحا هلثم

 ا ةيراملاب ىلع لاقف نود ءاؤاحت ؟موراغاب لاق . مث دشن الهدا شاو نكسو
 أ لاقت كل نيغأم د 9 0 لاقف ةمداقلا ةديدم ءاضرب ةيراحم قأف ةماملا لم اع انيلا اهب ثعل يتلا

 ا لرعأ اهناقاةفامأ كاك كسا

 ليلق تحن ن ١ عادولا نأ * لحجر كنم ناح ةماماعدو

 لا ور هعم عج جرلاف ل دات م كلا لتم

 ظ 11 فيلا امو ءانشلا يراو © امنت اي داوص تولقلا كالت
 |دبأ | الريح ) اهاحرو اهلغبو اهعاتمب هيلا اهوعقدا. لاقف ترحتناو ةيراطا تكف اهديب ْذخ لاق
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 يفوهو قدزرفلاو رير جاجملا لاقلاق فارعلا وبأ ىنثدح لاق مالس نب دمج انئدح لاق ةفيخ |

 يف دعقو خلا و جابيدلا قدزرفلا سياف ةيلهاحلا ىف امكئابا سايل يف يناس ةرصصبلا يرح ء هرصق |

 امس فا وة سياف ديدجلا الا اناا سايلامهل اولاقف عواد فب ةاهد ٍرواشو ةيق ةقاأ

 مم انراق نينزرا ف 00 زاحتملا هل لاب نيسحلا نب دابعل ًاسرف كرو احر ذخأو |

 ريرتح لاف هتليه ىف قدزرفلا ءاحاولا ا

 هاج جركأ حاشو هياع * ةيعل قدزرفلاو يحالس تسل

 هلئالح متأو لح ا * اهئاف ءالملا زا عم اود 0

 دمع ٠ نع ىبأ ىنريخأف لاق دبرملا يف قدزرفلا فقوو نيصح ين هرم فوق اعجر مث ظ

 (انربخأ) ينيعيف اهر ةصااف د0 قدزرفلاو ريرجولا كاتحلا تنك لذ دايز نبا ْ

 قدزرفلا مدقلاق ءاههأ: نإ ةيريوح نع نلظةلاو ا مالس نب دمحم امتدح لاق ةئلُح 0

 ىف ب ملو اًئيش هم تاكد اذه ىلع تاخد ول لاقف ينالكلا هللا دبعنب رحايملا | ماعو ةماملا ْ

 نزح لاق زادلا هير ا 8م

 عراض كدخو سيقىلا تعحر * يغلب هللا كني ا ذإ كار

 6 هع رفأ كو #2 يد كاذامو ْ

 لحر ّّ * ةماهلاب مقأ الو هةر الو هيلع لدم هللاو مرحال لاق قدزرفلا كلذ غاب ملف ا

 اخ لع نار ا 0 3 | ءاذس كار لاق لاق مالس نب دمحم ان لاك ةفياخ وبا( انريخأ ا

 م لع ن“ ىمتلا ثنا ثلمأ كئلكن كيخال لق كليو هل لاذ ا نبا يجاهي ذليح وهو ربرجل

 يندشنأف مالسنب| لاق يح لاه قاعتب نأ ل 00 ا دق قدزرفلا ناكو نأ كب عنصأا

 رجا

 ىعبت :اهلوغ ر جالا فاخهل !؟

 مظعلا يف ةظيش اكالا متلا اخأ * اماسأ مي 6 رق نا تتااامو

 رظلا كل ىديال نكلو تماظ * .هلالظ قرار ال

 يحيتلاهل لاقف

 مرقلاب تار عوبري ءانفاو * اكلام قديذلا مرقلاانأ تبذك
 انؤارعشام هللاو اولاقو ىمي لاو ريرع ناد تشم ميك لاحر نأ فارآلا 0 ل الس نبا لاق |

 ويعلاب امه اردلسا رح امه اولازي رف انانومو احا نوحييو ائيواسم نورمشني انيلع ءالب الإ

 00 دعي ةذكلا را لاس لاذ 0 ناكو يميتلا فكف ءابغيف ادوميالنأ هظلفملا قيثاوللاو ||
 مالسنبإ لاق حاصلا لاق تاك وده 2 1 اممم و دع 50 هللاو يحب تلا لوقف هيفا ْ

 ديعس لاق ىميتلاو 0 ءاحه انئيلع درو امل لاقةلمر> نب نعرلا دبع نع نامع نب نامع يف رش

 ليقأف تت تيورأ ىللاقف ركب 3 ديري ةليقلا ليقتسا دقو هتساف الاق امت أيش يورأ 0 ١

 نا لاق هلأ هك لاقف ريرط هةدشنأ مث هيه هي هه لوش وهو يمال هنالك ههحوب ىلع

 ممحضف الا طق موو تودهام تب ب 00 تلق لاق رير> نب 00 نع يزارلا ىنثدحو مالس
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 2 مومنغ يف نودغل مَع ءاعر مب تناكو ا فرش لو ماع ءانب لح يني لاق متتلا الا

 لاقف ايش ميتلا يف تعنصام ريرط ليقف ال نبا اهل>ةنيف تاس اب مم لجر لك ءاج دقو نوحورب

 تايزلا كلما دبع نيدحت نب رم انئدح لاق رامع نبهللأ د ع نب دحأ (انرخأ ) ماث ءارعش مهنا

 1 رعشأ يأ ةيهط يأ :ن“ لجحرل هر لاق لاق ناظقيلاوب أ ي :ءح لاق حاطنلا 0 ىسدح 1

 نس نع ينثدح لاق رامع نب انه 6 دنع ) دحاو ملاع لدحر 1 لك ىفاك هللاو كلا

 لاقلاق نويبفلا رضخالا ن قراخا رضخالا 0 ددحو لاق طنا نا ىنلدح لاق كاللملا كيع

 كلملا دبع نيديلولا ىلع 0 ] لري ناكو 0 سانلا صخأ وهلا هلاال ىدذلا هللاو تنك يلا

 نهلجر ىلا الا ساجي الو ةيرازنلا ن أ سلاجي الف ديلولا باب ىلا ءيجي ريرج

 تصاشل د درر انأز هلا تلق لخديف سانال دباولا ذا نأ ىلإ عاقلا نبأ سلخ نم
 مو لاق هموق يزخموا هب رم 0 هدشن 0 الا ةنلا ن 00 هللاو يا لاَقؤ كساحع 1

 تاذ سانال ديلولا نذ 0 هفوو هلذيل هريغ رعش دشني ناك ائاو هرعش نم عش هلق نكي

 اوذخ او سانلا لخد تح لخدب مم ريرج فاخنو مهلا سانلا ذخ اف اناخدو اولخدف ةيشع

 ريم أب كيلع مالسا لوقي نيطامسلا نيب لثم دق ريرجب اذا كلذك مهانيبف اهف اون ايلا مهسلاجم

 ىلا اهضعل 90 ةقرفتملا عاقرلا ن اق ىل ندان نا نيئمؤملا ريما يأ نا هللا ةمحرو نيئمؤملا

 لاف 10 ل ضد حا نأ تنمط تاو داو لاقف عمسا سلاج اناو لاق ضعب

 وه 6 ماق ١ مة

 محا رمال ةضرع ىناف الاو 2 ةعاطو اعمق هنع ىنيت ناف

 دق دحاو انا امنا نيمّؤملا ريمااب ريرج هل لاقف كلاثما سانلا ىف هللا ثك ال ديلولا هل لاقف لاق

 تدب ىتح مست ديلولا ىلا هللاو ترظنف لاق الك 1 سانلا !ولك "ال ىلاثما رثك ولف ةمالا ترع
 نبدمم نبرمع ىنثدح لاق رامع نبأ (ينربخا) ساجفهسما مثلاق هدل>و ريرح نم ايحعت هايانث

 0000000000 ااا ا اش ا ششسل1ل17 ا أتوا ل731 1 12277777775250 خطع

 هدشني عاقرلا ن.ىدعو ديلولادنع ريرج ناك لاقةدي .عينا نع حاطتلا نب اان'دح- لاق تايزلا كلملادبع

 بانثلا رش ناف لاق عاقرلا نب يدع لاق نين لارا 2 نمو لاق عمست 5 رلولا لاَقف

 نأ الا كل ىقبامع ءانحللا نباايلاقو ديلولا يضغف ةيماح ا ران يبصت ةيصان ةلماع رير> لاق مأ عاقرلا

 1 ذل مالغلا ديلولا نب رم 0 2 مالغاي كنف لسا هللا باتك لوانت“

 00000 اذه لاقو هلآ تاطو هملكم رم هلا ماق ديلولا بضغ نكس املف فاكالاب أطباق ديلولا
 آ00077 | هللاو هل لاو ءانعأ ىح هب كري خو هنم ضعي ال نأ نينم'وملا ريمأ يأر ناف اهناسلو
 امف لوق يت تلا ةديصقلا كلت هيف لاق ناعف الو كب ناعفال هب .تضىع

 سورغم ريغ لصأو منا 0 * اهرخاش لارا ناك ريدقا

 اندح لاق _يمع ( ينثدح ) 'ىشب رخآلا هبي مو هانع هنا انماعف نميلا ىف رازن عئاقو كادو

 ع

 نوه يانا رج حاصف ءامعلا دنع قدزرفلاو ةمبلا دنع تنأ هل لاقق قدزرتلا م أ

 5 2 هل احانم دييلولا ا عاقرلا نب يدع :ناكو 00 وب تلال نم هللا دع نب دعس دع
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 ريرج هدنعو لاقع نب ةبسل كلما دبع نب ماشه لاق لاق يبتعلا نع يردعلا انثدح لاق يناركلا 5
 اوكتهو مهضا سعأ اوقزم دق نيذلا 0 ءورح الا 1 نئموت وهو لطخدا) قدزرفلاو |
 فرغف رير> ا لاقف رعشا مها عفن 1 0 ري ريغ ىفمه رئاشع نيب اورغأو مهراتسأ 1

 ردا اشهلاقف رخفلاو حا حدملا دحف لطخالا اا رخص نه تحف قدزرفلا ان 3 2 1

 امأ لاقف مهالا نبا اي انل موفص ناوفص نبا دلال لاقف تاق ام ريغ ىدنع ام لاقف هلصحي ًاثيشانل |

 ىعاطلا اللاع مهالحأو الع مبلقأو اليم مهدشأو ارذغ ا 5 مهدعأو ار َِ مههظعأ

 ناسالا حيصفلا لاص رطخ ناو لاق رده 1 يذلا رططخلدا ساخلاو 17 يما ا

 حدم ناوعضو اب امم نا يذلا ا مهلقأو اب مهجدماو 0 0 امأو قدزرفلاف نانعلا ليوطلا

 نا ىذلا قابالا سغالا ارتس هودعل 2 ا مهتدأو ار ٍِ مهرزغأ امأو لطخالاف عفر

 ل دل نقف نا زلاىراو داملاقرداثوفلا كذ مهلكو ريرُخ قحلي مل بلط ناو قيسي مل بلط

 افصو ينحل كنا نيشأو نرخ ذأ ُْق انيأر الو نيلوالا يف دلاخاب كلثع انعمس ام كلملا دنع نبا

 ةمكق 9 ل زجحاو 2 مكبلع هللا مَ دلاخ لاذ الاعف 5 ا امم مهفعأو افطع مهو ٌّ

 دا ا ملاع سارغلاميرك ريمالا اهيا تملع ام هللاو تناو ةبركلا مكب جرفوةبرغلا مكب سن او
 نم ريخ كونو سمس دع تانلو 5 رود شسالادع ل لذيلا دنع ماس لحما ىف

 0 رآيتح - مهفصووءال“وهحدم يف نا رفضوا :كصاحتك © اراك لذ هو ماشه 8 ع

 ينادح لاق ىنيدملا بويا 3 اسدح لاق ع عبو تفلح نب د نا أ ) مهماع تعش اهم

 0 1 ترضح لاق ةرهز ينب قوم هللا دنع ني مهاربا ين :”دح لاق يربب زلا يعصم

 ان رقف زييزعلا دبع نب رمح مهب 0 دقو افذاشو ايح اهءامل ةنسدملا قوسإ ان نيف وقوم ىطحلا نا
 دوي دوج ع هد اجرت

 ال نبا لوقف لاق فعض و لح م لق خيش 3-23 ناصح كر 171 باشا نب ر#“و لاق اهقاو

 ارامحارمقلاز راقب فيكو * اريثم مهحاس ارق اوأر

 رخف ري ر جا هأو عاق عقيف ا ال ن ١ ام ف ضرالا ىلا ناطقسف لح يف نانورقم امهو هب ور 3 * لاق

 انونهيفن 17 اكوهشان م هب , الكل رال وقدتن هنعلا لاق 5 4 عر ايغلا ضن ماق و اذافدهحوو ةنتكارأ

 يرادختاو كب ىدعصت لوطي #2 قدح ىرق افرام ل

 كلذ لءفف كرم امهادغف هن ريسأب ريمالا أعد و ) ه وادع رضح نيح " روك ءاساح نم لحر لاَقف لاق

 هل لاق ري نيس ناكو افذاتتامسال ام ل
 رك ذلاحك انلا تناكتيدف قفرا * اهرر# نيكسم ديعلاو لوقت

 ايف لوقي ىلا هتديصق هلع 0
 رم ةاوسيف يكسقوبال * يل اال يدعم مناي

 تنك لاق ينأ ىن ” لي ل ولا دش نب ىلع يح لاق رامع ن لا دع نب دمحخ ( ينريخا )

 كيلا هس دو>ايندشنا طقدل لقا /ش 0 م 5ع 0 نر نب اناكفا ملاو اناو ةماملاب

 ةلادلا ىندشنا الا

 0 "كذاك هلل بف بنون دارت

 + لعبا 1 نرد وج بت يت

 ايفر



005 

 , كل عفادم نه ةثنلاب مأ د ادوفو نيتماربكارا ىوهأ

 0 ه روش دودا هذهو يبأر عش 3 وخأ ع نع 3 لوقشهذده ىلع ينديز ال كو هل لوقاف

 يمكلا ثكللملا كيع نب , ىلع يف , لوح لاق قفونل ينادح لاق رامتن ا!( لو )ةعيمج ىلع اهمدش

 0 0 ته لاقربر> نَع 4 ١ 3 رن ىهيجم »ا 0 نذاؤف ىنادح لاق جاجحلا ىلوم تاو

 موعايض نمةعي ص يف مهل رمه) يفلوز موقب تازئفمأش || لات 3 ينافدد>اوة سم الا طق ع

 : : ربك ينب نم لحر وه ىل ليقف هيحاص غن نو تاكو ان اة ةمروضفلا ناين ير

 ينارف ينف ىع هيلع تاخلادو ىل نذا اماف تفضتساف 0 ىنفرعي اليودب اناو 15 اذهتاقف

 سانا نسحا يه اذاف اهفشرو هذ لاا اممضف هل ةماب اعدو تا تدع. أ الق نيئليل يرقلا نسحا

 هوم ند هنسحأ تر دلل < تاقف أمأي 2 ىلا ف رظنف 4م 35 كح مث ا شبل اهاو اهحو

 : اهتحتار بيط ا تهذف .يهرجاخما ءادوسأ هزر> ا نأ ا ل لاقف ا 0 طقاهر وح ند الو

 1 يندم ا نكلوهتاق ام اا ا هللاوو لوقيل نعا ثلا نا هللا كامحرب تاقف يربو نما لاَقؤ

 0000 .لامالا يدنع كلام هللا وذ 5 ةزر> انا كنعاذ عد لاقف رذتعا تد.هذو ترصتناف
 ظ

 ةمقلع قى نب |ىنثدح لاق دواد نإ بوشعيب ن 8 هللا كيع نب لع ىنندح لاق كودعش نان 8 هللا كيع

 2 رد لوق هدشناف قدز رفلامدقي لضفملا ناك لاق ىئقثلا

 0007 ريغأر 0 2 ف ونحلاذ #3 سيعاوملا تاَذ نم ةلمدهلا يح

 ال نا لقنلف اهاثم لوش يدفن اذا قدزرفلا ناكو لاق كف اهاثم هريغل يندشنأ تلقو

 ااا ل ل لاق هلال نب دمحم انبدج لاق بابا نب لضفلا ةفيلخ وبا ( ان ريخأ )

 مرح هيذو كلما دنع نب ناماس ر 1 ىن يفا لاق ةريره ىأ ب ردا نع 0 ىتحاسملا ناملس ا

 9 01 3 : يخأ نا 1 نأ 0 لاق مل مة ةادغ 2 قدزرفلا اناناذا ةازغ ف قدزرفلاو

 اهماع الوط اد ةيرادح #* ةليأب ءاحيرأ يردد ا 530 ملل

 اًكيماس اهم 95 باغ ماي ا د ينم نم تت لايف 1

 اهمارك نيلعافلا 13 ال ا ا
 كا عتارص اهين # كير اضوا لحام اذا ٍناكو

 اهماه تالا 31 نكلو انيلا د 0 تا ثغلا ءاحيرأ 2

 هللا لعف هخأ نباامو هكا يف لاقام تءمسو اذه تار دق لاقف زبرح ءاحو فرصنا مث 3 لاق

 هنأ ىعن وهماقم ماقف 2 5 ىد ًاءحالا ان ءلام هللا وف ررر> يههو لاق ٠ نععللا رك لعقود

 لا ف ةداوس

 يلاثلا ١ لا قوف ىصرصب, زاب 2 لج ياقمدا ولحم .ةداوس ىدوأ



 ىلابلا ةمرلا مظمك ترصد نيحو * يرصب نهرهدلا تفك ن يح ىنقراف

 لاوعم لمرلاب ةك اب برف * ةدكحإ نيربدلب كل يك!
 ىلاشا تقّراف دقو ءازعلا فك »+ مهل ت تاق زجل نه نم ك.يصن اولاق

 جوز. لاق هر ءلأ 2و ديز 0 تداح ينثدح 00 دلو نك لاق ةفياخ 1 ) نر (

 ىلع لختدف لالا . 0 مقساا 58 لع سيق نإ ماطس ٠١ نقار تن ءاردح قدزرفلا

 اعأ ةعفن دا 2 ديعس نب ةسدئع لاَقف 0 أما و هل كانو ل كلذ هلأسإ جاححلا

 لاَقف 0 بنو ام جالا هل سحأ ةقدصلا لبا ىئاوح نم ٍش

 قا داتا نه كحهو قيزاب + تسع قنانشاب نعنقا دق قيزاب

 قوسلاكب ترابله كيو قيزاي * ممح هتساب انيق كحيو تدكنا

 قورفم كدهشي ١ ا وألا ىو # م دوش يف ينثملا باغ

 قوشعم نيقلانباالو ضار رهصلاال * اهم ءانيلا دعب ةلئاق براي #

 قيارغاا ناسش ءانسأ 5 1 د ةيحاضنامعتلا اولزتتسا والا

 اضيا ريرح لاقف امنع قدزرفلا هجم لف لاق

 بغار نيياظنحلا تائب نعالو * بصنم فش نءمكملا يطمماناالف
 تراشملا نا احاللم تناكاو #* ىدصلا هب ىف نر ءاك نهو

 براقملا فيصولاو قيز لا ىلا * مكقايسارسثع ناك ارحتننك ولف

 قدزرفلا لاف

 مول م ملثم ند اهاثم ل بلاغو ىليآ نيب يراد ىلع

 او>كنأو ًاطيقلىلبق اوحوز مه تسالي فاانزانك امو اراد
 براقم تصون م <قيز لا ىلا« هتقس .ةسطع يم اوفاوإو
 بك اوكلا لبق نهانحكتلا"اذا تك موجنلا سمشل حكنت ولو

 قارا را عفر الا ةلظنح ينب ند اها كاككام كا هربا نع قرارا مرش مالس ن ١, لاق

 هلوقل م هفرطتل اههظع

 براشملا نوبي احالم تناكو * يدصلادهب ىنشينزالا ع ءاك ن هو

 ةئفللا وأ محملا نم ةكاواولا قد هرقل دوا محالا نم ةحيرشلا لاق ةيوالا ام يزارال تاّقف

 ءاردح نأش يفاضيأ ريرج لاقو لاق مهدنءةفرط تناك ةشيملا تقاضو نالالاسهذ اذاف طقالا ن
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 بااطرتولاىف ءاراخ ناللخ * املا رح نم ءءاردح ةرئاثأ

 بلاعثلا هيعمسم يف :تلوب دقو # اساتلتبا اذااماط سن راثنا

 ماطسإ وهو ا ةبض ونب هيف تاتق يذلا عضوملا وه ريرج هانع ىذلا اقنلاو مالس نبا لاق

 اولتلا ءاَودَخ لَه ققرتلا دارا املن مهضارعأ برج كتبي ناناببش وم تهركف لاق د

 نر لاقف اما هل اواو هياع



 0 ط كوريا م موق رد * ىوتلا 5 هاا

 اللسضف بلاغ ىلع ماط سم 6 نأو #2 مولع راع 3 ربع نأ ا

 لاق ىماملا سب هردأ ٠ فاح رح لاك ده 1 نبا 0 لاق ىاهملا رصن نب بيح ( 1 2

 نه رش يف رير> ىلع انلذد لاق هدح نع ا نعرجاهم نب 0 نب هللا دبع نب. ىلع انثدح

 لاقف انيلا تفتلاف | ف تام يتلا هتلع يف هدودأ سشررف

 ىداوعو ىلهأ مهف تضم ناو * يسح أو وذ موق الهسو الهأ

 يداز متتسحأ دقف قارفلا 1 *« ةفاع هيف سمأب ريبط 2 نأ

 : ىداعلا ةبافغلا ثيلل ينوماسي م * يتدس ءوأ نيلشااأ امل نأ ولا
 م - لاق حاطنلا نب طاص نب دم انثدح لاق يدسالا نسما ها

 لاقف هدنع ريرحو هللا دبع نب رجابملا ىلا قدزرفلا يعن لاق ميمت نب ورم نب م
 الماق شاع ناك قدزرفلا تيل # هتعدجام دعب قدزرفلا تام

 مرك أ تنكل هتيئروول هللاو امأ اتيم وجهنأ كم نبا يف تلقاه للا ردع سب رجاهملا هل لاقف
 هتقو نم لاق مث ة اراب 2000 ا مالا ىار نا لاقف ار 2 ردا

 تاعت ساش نعلعب تاذالو * لماح قدزرفلا دعب تعضو الف

 00 ال 2 2 انو للا اذا + يأتلاقئارلاو نوميملا دفا ولا وه
 نك ل او امحع ناك دقلو هد ءاقبلا لباق يفا رع ار ىلإ هاو اعأ لاق مث ىب مث لاق

 داز دقو ةنس دعب تام كلذك ناكف هيحاص هعبت الإ قيدص كا 2 لو هاش

 000 لا 107 افرع له لو رخآ نانبأ نيذه ريربج تيب ىف سانا

 ىداح ةليخبلا رثإ ىلع ادحو * داوسب مطاجح طياخلا لحر

 0000000 0و د 0 خ1 ا ا ز ز> ز ز 7 7 7 زةز7ز70702001

 يدان بارغلا هب ثحوس قدح * مم تحالع الو تارءش نآام

 م7 ةراخاو ليمج بس 7

 ناس نإ رتيح نب رمعم نبا لبقو ناببظ نب ( ١ ) ثرأا نب رمعم نب هللا دبع نب ليمح وه
 ميذه وهو دعس نب ةرذع نا رسل نبأ دع نإ ةمض نب مازح نإ ةعمر نإ ءرح نب سدق" نب 1

 دوس نب ديز نبأ هيلع بلغف هنضحب ناك ميذه هل لاَش 4. ال دع ىلإ همسإل ةفاضا كلذدب ىحسو

 العا مدل ند نبا لاقو ثراعا لدي ةلموملا داصلا مهل حايسص نإ ناكلذخ ا لاقو ( )١



 دعم نم ةعاضق نأ معزي نم مف ةعاضق يف نوفاتخم نوباس 5 ةعاضق نب فاحلا د ب سس ا

 ىدعنب فوع نب صاع نب ةمهاح نب موج تنب ةناعم هو 1 هيل دقم:”نب رازت وا وهو

 | لاقفايدعم سشاث هرعش يفكلذ ليم 1 ل ريمح نم مها مت زب, ند مهمو 0 نبسد نا

 دشالا صيعلاو ادصخلاةرسالا يف * دعم ن٠ مانسلا يف ليمح نأ

 ريم ىلا مسني ةعاضق نم ز>ار لاقو

 ظ ريح نب كلام نب ةعاضق # رشعم ريخ نو 0 ةعاضق

 "ع كلام ن هعاضق نأ معزتف ريمح يف اهلك سمس مويلا ةعاضق 0 الا ةريثك زجار ا اذه يف مهو
| 

 أمس ا يمدحقلا لاقو ْك اطدق ٠ نإ تارول نب تبدع نإ كا أمس نب 3 0 كلام ب ديز "نر ل
ْ 0 
 ا مدس سبوشلا 5 22- ا هشلا بع هل لاشي ناكو هانا أيس ند لاو هل امسدل لق اعاو صاع

 0-5 0 ركع دما نأ 0 دعم نبأ سيل ةعاضق نا ءال“وه.نم معز نم هو هس كلذب |

 نع ةعاضق تلوذ نادنع ن دعم الع هناخ لماح مد ع تاك م تى 501

 اذ_ه اوحدحصمل هب هرقل ا م دعت و لوق اذه وره نب جر'وم لاقو هشارف

 وهو لوقلا

 لع ًايعاضق ن صو * ع انعدا 0 ا

 ريس نب كلام ا # رشءمري> نور ' الا ةعاضق

 00 وردا بسنلا *
 -ب

 0 اهلك مالسالاو قال 2 ةعاضق ءارعشو 0 يأ هاا >ا ف لق ىث اذهو جرؤم لاق ا

0 

 بنفق رخافملاو األ دق 3 27 مهحامر ف 0 كعم أو

 لاق مرد نب ةيده طهر صاع يفب هم يب .و>مب كنزا ةدايز لاقو

 أ وهذضعضت و صاع ا ددعمأل 3 ا مارب تدقوا كعم اذاو

 انعاش ةيده ناكو مي كب ةيده ةيوار ناك ةياورلاو ردشنال 2 اح مدقم حبيصف عاش ليحو
 ا

 ردعملا هل عمتجا ند ا 6 ء لاقو هننأو ريهزل ةيوأ و عاش ةئطخلا ناكو ةئطحلل ةيوار

 ١ مح ناك لاق يمدحعقلا ْنَع ليعمشأ نب ىسع م لاق 1 نب 2 هاه ) را لا 00

 ا ريهز 00 ةئيطخلا ةيوار ةيدهو ةيده ةيوار ىلمحو ليم ةيوار ناكو ريثك كافر

ْ 
| 

 ا 1 ُُق ةعيبر ن ا تك بحالا 3 ورم نإ دوط ن و ةاعل نب بابح تن

 ٍى 0 0 ا ولا ل نإ مشاهو قدسالا ليش ٠ ني ا

 » اياها هد وسل لع هفدق ناكو ليخ هزار كك 00 الاق دانزاا يبأ نا ا

 ٌ نعدامح ن ع كد سم نإ لم ) 2 راق همم الا نوعمسلام لدحو م هللا ع 0ع لاق هنع لي

 لاق ليم هل 2 اذا ريثك 5 ناك لآ ىريبز رلا ةيواعم نب هللا دنع ا حايص ن عدا

 لاق اك نا رمب زيا 0 لاق ءالعأا ينأ نإ يعرملا ) 2 ( 4نم الا نوع.سلام هللا ع لهو

 نوب يا امو ا ا
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 (الغل

 ىلوم بديصأ ن ٠ ع كلملا دنع نب راوشملا 0 زيزءأأ دنع نك ليعسا ن ١ نَح ىنادح

 ديعس نب ديلولا يل ليقف رعشلا اماهأ رعأ ن عال ةكدملا تمدق لاق ناو نم نب:زب رع ىلا ديع

 ىذا: نت 0 دنعو 3 نإ 0 ديع عم اس ب تعدشلا هن لج وذ يفايبالا| 0 تا نأ

 نمحرلا دبع لاقف ة 0 ةزب 0 ةلحار دوش نيكملا نيب ليرولل نو راع عا ط ل

 نمرلا دلع هب حاصق ند 0 هيلعل هعداقف لب 2 اذه رثح ان طرأ ل 1 ديعل ناس نبا

 ا تع ل لاو 1 نب نحرا كيع 7 كاف 2 1 مه نك لاقؤف ت2 ليج اه ليح اه

 مهدشأ اندعنأ ه1 ا كال ىلع 'يرتمال

 فعر ”فلاسالاو قا مونو 3 ا 6 كر ل 0

 أوفلت دقام ضعب تناك لانش * ةعقوو ةادحلا يذاياكر موو

 فيلتملا خحراضلا اناناام اذا * انساول لظضيبلاىناوغلا بحي

 فصني رخافملاو انافاكت 0 فر ناكبدعم ياف

 اوف.عتو مهربطيراو>ترمو #* 00 0 اذا 0

 قرفغم نا ف د و رفع 1 3 ا 0 00

 [ يف ركذي م 1 لاق هدشنأف م لاف ريصقلا اذه هلعا جزطلا امو لاق احزه اندعنأ هل لاق مث لاق

 ىولبلا باضرق نإ ناش ل لولم أمقا اادشنأ و عا اب ىوس جزطا ةديصقلا هك ن* ريحا اذه
 - -. جح 6

 (١)هال>- ن ا الا يذق تدك * هل الع ف تفقو راد 4

 13 ث 1 جسوم 0 هل ىرام 07

 هل نك بدها تامراص 23 0 ءاكعلا ناد ا

 ل ىلا 4مل 0 نو #2 نا بح 1 رايد ُُق ًامعأَو

 هللع ند عيحضلا ودب نح د ناي_سح 1 نأ ىليماخاي

 يماز>و ةوح تاذ ةضور د
 هلي نم عييبرلا ام مق داح

 ا ْ هلم لع نكحار' كدب ا | ا كارالا 0 امدب 1

 3 5 ع 1 ١ م 55 1 هل ِِء

 ش هر 2 تايد هامه رذ 0 ان ْن اق 3 قوص و د6

07 1 5 1 1 . 7 2 1 

 1 هاإو نوه كالت م رش ه د حلا اأو: ةه وس انالاخو
 31 و 0. 3 - 1

 بتر ف ىلع ادهاش حيضوتلا ف ماشه نبا هدروأ تلي اذهو مسرر# ىوربو )» ( ١

 6 كلذو واولا الو ءافلا الو لب صضاوعل ريغ ند اهرحو



 هلحو نم تحلا ينا ريغ * بانجال الو ةضفب ام ريغ
 هللم نم كفرات ليباخور © قم تفانيص 7 لياخو

 هلق 0 ةاذ الا فاح ال ند ليلخ نودثيد+ل|نوصادق 3 3 1

 مالسالا لهأ رعشأ اذه ىهزالا نبا لاقف اوم هتاحار دانقا مث اهنم غرف يتح اهابإ هدعنأف لاق ا
 ري ١ الو هنام لثم 0

 | هللا و "كن دلخ ل كا رك أ يل لاقف ديلولا تدفن بيدا لاق تقدص نهزالا نب ندكلا 5

 أ ئخأ باي هللاو تددو لاق نادودلا عشا نوكت نأب هي تيسردا يح 00 دازام
 | نب دمم نع ةفءاخ 3 ) 0 ) كلي داك تعلو لد ا هنكلو اذه نم 2 يناطعأ هنأ

 ناكو ٍتينلا يف بيلا باحصأ ىلعو هيلع مدقم لمحو رفاوطح سسنلا يف ريثكل نك لإ
 | لوقتي ناك هنكلاو قشاعب 7 0 و قشعلاو ةبايصلا قداص ليم ناكو ليج ةيوار 32

| 

 4 ع ذل هللاو ةياها الا 6 را هللاو م ناسدح نا لاو

 د ليبس نكي نيل يل ليم * ع6 2 ا ْ

 ليج تاب هياع لضف نم ا ءارو لاق ا

 يلق هلق بد نم 3 "اشو 2 م ار له 0 مف ىلا

 لودر ل 0 هنأ ركل يذلا ك١ اذهو مالس نب لاقف

 نك قع نع يل بقسم لك ىلع ىلإ يل ندع * اناكف اهركدذا ل 3

 1 5 1 0 ا 7

 1 زيزعلا كيش قَد ليها ب د نع 2 كا 0 ا لاق ءاللعلا ف ١ 0 يمر |( يل تزنيت رج جل رار

 0 نب هلل دبع نب ةدءاط ابنا نا لع رد لا ةيعنت داو ع نار نا
 1 ا '

 .سدستل أ 500 انفدؤزر هلأ هل لاَقؤ كح سلا كب ” 2 حط وظ»و ان اأو أ ةعراشلا 0 فدزرفلا " 0 أين | ديرت ىتعوهو انأو ظاللاةعراش ارد ند
 هك .(ي 00 أ

 كوقت ناح برعلا 1

 ١] . ا 1
 لييس لكي ىلو َّك لع 6# عاكف اهرث ذ 5

 لوقت نيح شانلا رشنأ شارف ايان تار ' هل لاقف لمح لوق ن“ هتقرمسإ هل ضرع

 اوفقونرساتلا لا 11 2 نا #* انفاخ نوريسإ انرم 3 سانا فر
 مات وب طك يع وسم تح نم هاف صو ع نا

 2 تع كم تناك لهؤتكل قدزرف هلا لاَقف قدزرف هلا هقرم ل اضيأتل را رع ءلا كيع لاق

 ظ تجيمل هديب يتم يذلاوف هللا دع نب ةحباط لاق كمال اليزن ناكف ىنا كلو 1 ل3

 انكو شيرق ند رهف اموب هيلعتاخ د يتتيأر هم قحأ و اد اموهناوجو 0

 امنا ام 5 دوا سا مهوس امأ ريو لاق رعد انأأب ع ف انو هن اريد ًاريثك

 ا ا ريخأ) ماياذنم اند ىيعيفدح ال يناف كاذ ماق نيل هللاو لاف لاحدلا كنا نودع

 ا ةيرب وح 3 ةالمع وأ ينادح كوبي مهارب 1 3 -- لع ول ىلا 5 لاقريزلا كد لاق

 هلكشلاو ليم 0 ا هند اسس اماقف ا رثك ىندا : ناكو ل 08 0 رزذعص 3 ناك لاق 0 ا

 ٍ نإ حايص ين" لوح كلوش قحسا ىلا 2 ريب زلا لاق اا او هاضشإ ناكو ةهسفنل ا 5
5 1 2 
3 



 00 9 ايارا دا فرس طيب د ا
 را

 لوقتام اولاقف ريثكل ليج ركذ لاق ريبزلا نيرذنما نب مصاع نب ةيواعم نب.للا دبع نع ناقاخ
 قل ملا رصلا نينذحو ىرهوجلا زيزعلا دنع نب ا ) ينربخأ ) لح و نع هللا م هنم لاقف هيف

 0 نع ءيفوكلا ة هةصيق نإ قحشا ن 3 ىرهزاا ىحل 2 :”دح لاق ةمسش نب 2 امدح لاك

 ان 0 لهو لاقف كاذ 3 دك تلا 1 لاقت ريكا [ كن نا 8 تلاس لاق 3 ظ

 ساج لاق يدهلا كلام نو 5 0 دج قحسا لاق واةش نب نم لاق ليج الا ثنا

 ليمحي الا ير امل ل>و نع هللا يده 00 نيبحنا م اما كاذ ل الليح ان 0 يعل انا

 تدشنيس| اه لآك ءامسأ 00 02 نع ةذيغ يأ نع ذامد [ةدخ لاق دم نب ,مئاع ( ٍنربخأ )

 0 ًاماما 3 هل كه ناكو ههفبا هدلعل يندشنأ مندل نردشل و ليم 1 الا طق 07

 يوابلا باضرق نب ناولس نب كلوا« يدع لاق راك نب ريب ز ل يح لاق ءالعلا 11 نب يم ركا

 لاق, ايداو 5 َىح هلبا مو لقأهنا ة ةنب قاعاملوأ ناكو نيسحلا م 1 بسب ليج ناك لاق |

 نيتدراو اط هزاع 1 تل تانقأ اف ىداولا د دب ةئيشب لغو كك هبا 1 عجاطضاف ضيغب هل ظ

 ليمح اهسف ةريغص ةيريوح كاذ ذا يهو نهمترفن لاقف ةئيثب نهفزءذ كورب هل لاصف ىلع انرق ءاملا

 ١ لاقف ام ايس هيلا حاف هيلع ترتفاف

 بايسنيئبان ضنغب ىراوب * انثرب ةوملا داقام لواو

 باو> نيثباي مالك لكل# هلثعتءاحالوقاطاناقو

 ا ا ا ل عم نع رفعج نب ليعمسانب دهم ىثدحو ( روزلا لاق )

 هل وش لمه ىنعي هايإو د نب هس هسبأ 1

 لذج ىوشتاذح شكلا ي ط ةفيطل #* ةنعظ امه اداهد ركل دق

 َُق جرخ لمعلا نب لح يا يردع ءلأ داخا دنع نإ ىسع نب طايسالا أ ينادحو( رييزل لاق

 ىلع فمقوالا. جنأوديع لك ىف لاح رالنودمو ضعبل نهضعب ودسو "نيس كاذ ذأ 0 ديع مون

 ٍ يار اوف نب هللا دنع ميتانب نهوبحالا ينب نم ءاسن 2 :نيسحلا 3 0-0 ةشب |

 موقلا نايف بحالا ىنب نه نايت هعم 0 م نوعم دعقو ةنيأب قشعو عار م 0

 لوي وهو حارف هياعاودجوو ةنيثب بح هرظن ىب اوفرمع دق

 لاهملا كءمد ردوب ترحو * لحم م هتيلو قارفلا لح

 لوح ةقربةادغ سيلا نيب # فخم ملوتيقلامكقاشواب رط

 لكشمعكاذسيلو نيقيلادعب * نكي 0 و

 لدقم ماع نود فرقنا كعل ** ةعحر هلم ا ىلا ع مطتسا ل

 الو هيلا ثحر 3 ال ءاللذ ىلع ابمتأي ال ' هللا تا ام بدسأ دق 0 نأ تت ربخأ 007 4.4 ناو لاق

 ثدح هنأ ا مااحر يلا ي 0 2 اماوخا عم وأم املاث دحتنف 8 لاح: رلاتالفغ كك 5 ا 4م يراوح ْ

 الحر رشعةعضل ند 1 ةعامج هودص رث(١)يرايع لاقوأ ءاريغ انا ا ممم الخاذا 85 املأ

 رويغ درفملا نال ساقلا ىلع تدسل اماف ءاريغ امأ يرابغ 5 ءاريغ اقاللصا اوناكو هلوق ( (0١)



 لاق ل نتاع موا مثدشاوهو هنا دحيه و نيسحلا م 0 4 ا ىلع فقو ىَح هوان ء ابهصلا ىلع هان

 نفد ن نطل نزاحم | العقلا يوه # ىنم م: ىلا :تاضفارإا برب تفاح

 نيل نيسحلا م ا 0 ىع هاش د قال نسل نام املا اذه ٠ نطدقل

 ينوقل نيثباي ىلتقب اومسحو * ضد دق كيفالاحر تمل

 كوشي وهو هب تقم نق اهم م موقلا هي هيلع بنو ذا 2 كلت ىلع وه انف

 اهامش يل“ ى م م :اكران 2 م هراء نانثالا عمج اذا

 رز :ااانثدح لاق ىو 0 (فر م يما ةيطقنب هللا دنع نيبو هيب ةاحاه 1 باس وأ اذه ناكف

 يأ 0 اذ عضا دارك قا 18 نأ - 207 من ناةرتع م ةخعم دمه نءذناماس كَ لولم1 1 لاق ا

 رقة يدار ١|! اذه. نطل ف تب 0 دق مه لاقف ءورقوهولزإ ا 000 ل مضت يا عأ ءاحو اهدع ول

 هامحاصو ل ا. هنأ 1 وفرع مكلبا صعل اندن 0 يكيلع ا ا رحشلا 2 نيراوتم ناكر 2

 لآ ع ام ةطلا ىساينُمك فرمعن أحن :هااذل 00 ا 6 هدعوب ءافولا ن 00 0 1 يس ل ُ

 ع بدكلاَو رطل ىلع انه تاصحاما هل ناقيوك الذب هنع ر ىلا ءا ل نع هلهأ

 كلذ ٍق لاقف اهب ىظح 1 0 0 كالصوب 0

 ىلغاش كلاصو نع ةنش ىد هع ا كحل لوقلا 2 8

 - ميركن مكظح يذخو * ىجسأف تكلم دق كنا نيثبا
 اهلا كوقب هاما يلا * ايلصو انلع : ضر 0
 ىلا 0 كتنأو أ كت يراك نت ةماللق رد كيردصيف ناك ول

 هنع دا هنأ ةنأ 6 نم ٠ يلعسول )ا لو ا لقت ىملا ىحيل كل

 كساوضص

 طايلاب ان حا يف كل ليقع 8 م # لطاست يضر دقكانأ ٠ ناشيو

 0 « ل يا 2 هي كلاس <> 5 3 لطان و

 لك ىاوه ف 0 اذاو د 0 00

 قا كتاطخ ا د كلا كك 3-9 00 ه0 0

 لح اكتدعوام لحاع تلعخو 23 يفي طا تيولف يف 3 7 د

 ارابغو أراغو اريغوة ريغ راغت هيلع هو ةنا ىلع راغو سوماقلا 2 1 ءالدق ع ال لوألا

 ي رابغ نم يريغ ىهو رد اغم ن نم رايغمو نيّتمضب ربع نم دويغو يرابغ و يرابك ند ه نأ ريغ وه

 ريغ نم رويغو
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 لقاثتم نمكاذب ل ةق *# ام قذر ا تلفاحو

 يلذاوءنده> دقو كيف تيصعو# ىنترحبف ًالذاوع ىف تعطاو

 لعاش ندهح ناوتساوىنه * مكلاصو ليح تبال ىنلواح

 *  لضاب قوفاب هلنيعس ام * 0 نيعس دقو نمددرف

 لدانج مص نوخكغيول تددوو * المان أ ىلع طظيغ نم نطضعإ

 لخابنينض نم كؤادف ىمش * ةليحينيئايكناناقيبو #*

 اهلا ةديقت اخ رح اتو اللاب ةنثب دعو يف ليمح لاقو اولاق.
 00| دلل انلأا نأ * رصف !ةمالملا ضعت نع .حاصاي

 ه2 هلوق اهنم هيف ينغإ مق 1

 سس وص
 روختل اند دق انهو مجنااو * يركلال لع ىلع اهقراط ناكو

 ربنعلا قيحسواكسمى ذب * ةنوحعم ةمادع عر قاتسإ

 امو 3 يملا 0 هنأ ةناب ب 0 و ياشبلا ةياور نم * رصتملاب 1 ليقت عماجح ن :ن ال ءانشلا

 هل وقام مه هيف ىنغل

 يرك ذن ناطاصب نير 5 ذأ * قرساو مكيغ طظفحال يفا ا

 0 02 هيف ّس 0 وأ 0 الامس ص كلي رأالم 2و َّك 55 و ا

| 
 7 بس /

 7 5 .٠
- 

 ا 0 | رمل 110
 ِى صفو نب امص صضعا قع 2 #3 6 35 3 كَ أ كإ 9 7-00 6 أ

 | خا نع عسل لامر فايف زر نبأ ءانفلا 00 ١ هما ز 2 ال اعلا ١ ا 4 ماغرطأ "0 ٍْ ديل ا (
1 

 ردع نأ ةيسالسلاو ا تكردعل 2 يوطانم نحن : 0 لق و

 اح لوف غو نوتطاا ريغ « انني مب لع نم باقال ام هللاو

 ىرحمنأ عئاررهعاثدح 3 ا كَ 7-1 نأ يبس لال

 ردعغا م انلعم كرمس امون * عع ناك تاكاابلا را

 تس وص

 3 95 :كملا ينغلا ىلا ريقفل ارظن * رظانل »تدعو انع كيلا ينا

 رمد صللو ان ميرغلا اذه #3 أدعوم 0 < سيلونوبدلادعي

 * رطغع 5 ةب ادعس قرت اا يننيدعت يذلا دعولاو ل م

 رك 411 ةبرب كر ّ 27 قدعيصلأ 5 و هلا 2 يلف

 ةدوم نب يلعل وأ ةظحل هنظأ يروبنطحدق هيفو يماشطلا نعلمر ملسا تايبالا هذه يف ءانغل

 ا ل 0 56 1 5
 3 ردقإ 1 يكاقل 3 ناك نأ 3 ةنعلا ةيم 1 ىلا ىنايلاب 23

١ | 
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 دعوملا اذه هابأ اهفالذاىف لاؤو أولا

 «© وص

 دووغل نب 1 0 ارهدو 0 ديدح تايشلا ناعير لالا

 ديهز نيلذتام اذاوبيرق * منو نوكت 1ك

 ىنغي اممو *يطسولا لوأ ليقث فيفخ ملسل ءان 0 هنف ىنغي اذكهو*دس ديز,ال اممو*يوررو

 ةديصفلا هذه نم
 ه© ر

 ديغسا اذا "يلا ىردلا يداؤ نيش لهي رعش تالا

 0 اهدو نم انل و هع دلما لال رف نيقلأ لهو

 ديزبو أسهح ي - مويلا ل #١ 00 0 لاو امهىوط تقلع

 ديد و هور حل م 5 تنلب ف * اهدعو يراظّنابىرمع ترف

 ديب ديلي امف ام ح الو * ابلاط تتح اب دودمح اا الف

 امم هيف ينغي امو يطسولا لوا ليش ديعمل ءانغلا

 تتح

 ذي ىوضن تبرقدقو * 0 ا ءام ثالام ندا اكو

 ا * ىرت ىلا نويعلا الول قوقل

 0 ةادغلا تلق'اع ىاذو * ىلا دجولا نم قلاير

 نا نهريغ داهح او * ةوزغإ ليحاب دهاح نول وش

 كمهش : نهدنع لف لد + ةشاشن نيد يدش

 كوش -ةدصتلا هذه ىفو هنأ نع دا ةباور نب لد م
 ديزبو تبان تلاق نألا نم * ىلتاق ةتئاب يلام ثلق اذا

 دعي كنم كاذ تاق سانلا عم دب شعأىلقع ض»ب يدر تاق أو

 دورتس انثيب : تطش رادلا اذا # ةريع بر نا هللاوىرادقالا

 و فكن لك يفرضامو #* هدو دان تلاقتركفاذا

 ديسلتو فراط يح ةشلب# !اتافدردء ات

 ديو تايواسقلا عالتلاباط * ةضاص حر لك اهنرك ذ

 دع صو تاحاا كود دقو ا قره دمها تانش2ا وأ دذو

 ا 2 2 اح 15 0 ا 0 حج ٠ ام ١ 0 اع عم ا 1
 ردح اج علا ةعلمل 0 لا ىدحع نء تحس لل يي احح لأ 0 لإ ىئ قرب ْ

 ِِع

- 
 لوش' ىذلا تيل قاوم كنا معر ب ليمحاب كو 4| تاق الأب وط انا هدا تلاط 0

 حداوقلا اهاسا نم رغلا يفو »+ يذقلاب ةنيثب ىنيع يف هللا ير

 لئاقلا نأ لب - كي البوط د

 ناك

 نيو ل



 اهمالك ىلع ىنؤيال ة ةنثا * يندوش ل .عأ ىنتل الأ

 ا 17 ١ اح انافك ام ةفاملا ل2 ف نمل وأ ىلا هذع لع كلج ام كجيو هلاح
 1 .ةلبللا اهدنع المح ناامط تلاقو امخاو ابا ىلا اهب ةنيثل ةمأ تكس لاك ةيانع نب بوبا 2

 ' ]| ةنث اي اهل لاق مث هثب اهلا وكشيو اهتدحي اهني ةزدح ًاسلاح ”نارل نكس لع نلمدعم اهاماف
 01 ليج اي هل تلاقف نيباحتملا نيب نوكي اه لاق اذا تلاق هني رم الأ كب ينغشو كايا يدو تيأدأ

 ش كحضف اذبأ يهجوتيأر الةمرب 0 رعل تدواع نالو هنم ادمعب يدنع ت تاك دقت هاو رغد 0

 نيحم كنأ تماعل هيلا ينذحت كنا تملغ ولو هيف كدنعام ملعال الا اذه كل تاقام هللاو لاقو

 ىف قعاطأتو و ىدي يف كسءتسا ام اذه يفيد تاتبزعلا هن ع عن تل ولو يريغ

 لك اه 3 ديالا ةرغ كترحهل

 هلبالب ترقلىشاولا هرمصنأ ول * يذلاب ةنش نم ىضرال يناو

 0 وجرملا لمالاو # ىنلاو 0 نايوالب

 0 كال هرخاوا ل ولو لجسلاةرا اهاااو

 افرمصتاف اهتاقل ن *. لجرلا نيه علت نا مويلا دعب انل ىغيايأا 5 اذ مث اهخال اهوبأ اقف ل 8

 نع ةيانع نب 0 عد ء قحسا نب دامح انثدح لاق رد دع ( يبا ) هكر

 ةئيأب ءاقل ىلع يندعاست له موي تاذ يل لاقف دل ل5 11212 تنك لاق .:ردع نم لجر

 داع مث ام اهلا هب يضف هيلا هتعفدف هعاخ ةنب ىعار ىلا يل ثعإو ىداولا ف لذ 5! اعف تر

 ىوتسا الفا بكرو امعدو منا ل 0 الايوط اندحيت هءاس للا ناك [ةلفةلل 1 اه درع

 ليمحاي ينم ندا هل تلاق ةكراب هو اهزرغ يف

 كس وص
 تاو اه 0 تدجعتساو 5 طأ تحبه لزاكالا نا

 كاك وطس دا در افلا + ام أك نيحللا يذم حولت يرفق

 با.حالا ةقرفل عومدلا يف نه # ترداسصولقلا اهب تفقو امل

 . قات حرشو ىايأ ترك ذو * ىنتاشةنْسإب ارش ت1 و

 ( ينرخأ ] قتلا نع رصنبلا ىرخم يف زتولا 8 ليش .يناث ىلذهال تامبالا هذه يف ءانغلا

 0 يديعسلا نع ىلدوملا قحسا ايدج لاق 0 اكد لاق ىلهملا' رمصن نب سيح

 تاذ ريثك ان لا ساح لاق يد )| كاام وبأ انئادح 10 00 11. ندم

 ظ

1 

 هنشب ىنعأ ةيحا ينأ دنع نم تلك تاقا نا ه يل لاقف ةم ينيقل لاقف المح ان رك مول

 دحتستف كئدب ىلع كدوع عجر 0 مك لاقفة ع ىنعأ ةسجلا ىلا ت تاق يمن "نبأ ىلاو لاَقف

 3 هل تلقف كلذ ن.ء دبال لاقف ه1 ّك ٍيحسأ ا 7 1 ةعاسلا اهب يدهع تاقف ةئيشب ن « ادعوم ل

 ||| ةيراح اهعمو ع : مودلايداو ني ؛ ةباحس تعقو دقو ديصلا لوأ يف لاقف ةنشب كدهع قش

 3 | ةيراملا ينف رعو هب. تفحعتلاف ءاملاىف. بوث ىلا اهيدمبتب رضف ىتركنأ أت رصبأ املف اهبايث لسغت اط
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 بدنا ناموا وتم ارسم سف ا ناي يدوس يعج

 هت 1 مضت ا نا

 7 ؟#7ق؟شق©٠ش 2س ا يل رت

_ 
00 

 هةر

 2 5 را

5 4# 
 1 هاك

0 1 

 دهيكدسدشعس 1

 ا يي ري كا ل ل ل ل ل ا م

 ا

 ا
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 م دقلاق ارد كلف قيقعلا ف يدم ند ككفتي تح 2-2 0 هل 5 يبا سعأ هفصأ ب فرع ا

 ْ 0 : * اوه مكحنو ماوثلا اهيا الا * لمع لوق لاق تمل عاق نيلو> يف :احأ وأ ت تاقف الو 5 كلتا 1

 ١ (غ ْ : ا 3 2 2 قاع ءأ اذها #

 ظ 1 هد-رش و هلاسأ ءانغ نذشلا د ْق قرقعلا يام ند هللأو هناك #3” بكا 00 لتش له مك ل ُ

 5 0 ' ومرض ا

 حلا لجرلالتقي له كلمن * اوه مكحيو ماوتلا اهباالا ا
 فرلا فحول ا الولو كلا د 0 ,حوتءفددق كر برالا

 هش رطلا هذه يف قحسا ه 0 يملا ىح نع يطول !أو ةبأن لاب كل فيقح 07 نال ا هاا |

 يلعس ولا يرجي ة هب أ.سلاب ليقت يلا كلا هيشو يماشبلا نع يوخام مأس 1 هفو لجأ ىلا ةيسلب مو

 نا ىدوه 2 هللا كابع 00 دو علا نك هيارو ند ع بارع 3 هشو كيعل هنأ لدقو قحسا نع

 انريخا كشرلا تن ةنودخ جزولازاو حرس ا لسا في قح ناو 5 امقثلا 5 نه تكالام 5 نك /

 3 نع يزرحملا ةيابع نب بويا نع هيبا نع قدسا نب دامح ان ريخا لاق ىسادرملا ى نب 00 أ |

 ١ : يتد_كناو لاق لح اهافح ىلالاهلا 1 : تقاع 0 2 هه أ ةرذع ن هل 2 طور ند ع 0

 1 ْ كلذ يف ليج
 ه9

 هس ورح

 اهلخ ةاوغلا ضعب اهل حينا * ةتثبل دقع تاذلابح اني

 اهل يوهلامحلا ل>يذلارادو * يوهان نك ا د



 م يي

 اهاعل تاقف يشاولا اهريغو »+ كلذَع ليم اب اهار اولاقو

 : 0-2 3-5 رطلا 9 ا هر 0 ولا 0 يف قلطم 3 فيقفذخ يلذوال دا“

 00 ين عل بدكترتس حرا 3

 هبا
2 

 ل

 ,مه دنع يلغ> ما اوك ل ل سس ١ نبا ثدب قار الا نبا ىثغف هل نبا 4هعمو

 ينغ قار ةالانااطلاقف ةعاساا ف ل نأ ياكل 1 فلا ياسيف قيرفالا نا

 اهاخ ا 00 2 3 ا دقع تاَذ لايح 9 2 5

 غ نكلو اذه يفانل ةحاحال ينائملا اط لاقف يناْعلا ضرعب) ٠

 درو ىلع درولو يلوالا هتنح نا هتيعر دق ىفلي ًادحم عرب نهو 0

 |مهموي هيب اوعفتنا اق تيبلا لها بهذف يناهءلا جرو ة ىيرفالا نبانيكش لاق |

 ناماس نبا لولو لمؤملا دن يبأ نب ور ينثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يم ردع ( ينربخأ ) 1

 ام ةنشب ت>وز ال لاق المح نأ يوليلا|

 تسل وص 5
 ىعدونو يونا طحش ىلععدوب * علر ةدنش نم اريعدا لا

 عضعضت مل ةلج اًقونو الامح * اوبرقوباكرلا عمج لع رثخ و

 ةديصقلا هذهنم هيف ىنغي امو * ىاشولا نع حرس نبال قمر نتيبلا ناده ىف 1

 تكس ورك 3 3
 عمطم ريغ كأول ثا 2 ةودش كرع نك منة ر لاك 3

 عدوأ كلذ دعلا نوم تك اع ن هحعشر 0 نوعلم ناااماذا 1

 عجمج نؤأاميدعسلاهجال * # امتنان 5-52 و نالم م

 عطعضل ١ هةلا> اقونوالام> 3 و رقوباكر ا 4

 عبررتملاو فاط ملا اذدع انآ * انبه ة 4س آلا ع دق الا 32

 0-5 رع يط_سولا يرحم يف رمهتحلاب لوأ ليقث تايبالا هذ_ه نم عبارلاو ثلاثلا يف دبعلا]

 ف رعل ملو هريعو ديعم ىلا بامان ليقث فيرفحخ يناثااو لوآلا ينو رمصنب هلا لمر عبار لاو كلا او : 3

 لي ناك نإ لواع اندشنأ لاق ريب زلا انثدح لاق ى هرمللا ( ينربخأ ) اهب قثوي ةهج نم هت 0

 هب بحسب ل 0 ناكو ناطلسلا 2 و هيث نع دعب الل

 1 سفلاالو يبحال يدب يداوبا * لق هش ذا ىرآ ءكلا

 1 25 ١ 10 227 12 2 07721 هج دا ا 5 006299277227227 و 72222225555922 دتك د مككشسسس سس جا

 ا سماخ اولوالا يف رجئناللو و نحر مه دا فر فمر.فخ سما او يفا لاو لوألا يفحيرس ن الو ع 7

 ْ لل يش ام تلي ةشغم ةيراخ هل تناكو هنأ قاف كالذ لغفا تنكف_س ده :.نا يار

 1 ةشرفأ ل اغار لحرب ىتباو اب اع اع 93 قءنيو هلاك نم ةدوهع ةدقع و ناكف نافع ا نا 6

 م عزش اح !او ىتيرفالا نإ رعد و اهدنع ة هيشع اخملا نا ىخغقف قالا اولقاثنو مولع ب لع

 ١ ف ع
 سس سس

 ا



 بكرلان 0 وأ 0 2 ف رتعاف تدمع 5 قارب الو

 باق نه كريغ تتاح اهل توم 0 ثدحوَ ع ]ار لك يأ :

 نإ نامل ن ع يرمهزلا 0 نب بوعي نع نأ انادد لاق ريب زلا 000 لاق ى هراعا ) انريخا)

 ا ناو سعت كلملا دبع ىلع ت تاخاذإ هن * نأ يفةدلا هازل ناماساة”دح لاق رأا رخص

 كوفاخعتسا نيح سانلا كيف يأر يذلا تلاق لمخ.كلف كر يدلاام اهل لاقف ةللوم ءافاخ

 ربك زاا 0 لاق ىمرخا ( ىربخأ ( هرم 00 0 هل تدب قى كللملا كم 3 كدعضو

 ليدح مغر هللا لاطأ امويو »+ ةليل ةم كغ البد < تذأ

 لب_له 5 مف 4 95 2 ةلاواموب وبلا خانم س 1

 ىسحي نإ روغ 0 لد لاق ةيش نب رمح ا لاق عا رالا دمم نب مشاه ( ىنيبخأ )
 ا شلل21 4222 دلتتتلسسستتستتبتا سس نسا

 نه وهو بحالا ين 0 | نظم نب هللا ديبع هضرتعا اهايا هنن ةئث تريشأ امل اليمح نا ملا

 هزي وه امو نبا هنع 2 1 ع هيلغف الواطتو هباحاف اايمح كلذ غلب 9و ا نيندالا اهاعهر !

 هلوش لمح نع هأباو هاحبف دال ينب نه لحر لمر نب ريمت

 اهديلوواهلهك ىزاخلا بحا # اهب تيهذةيز> اوباه سانلا اذا

 ا ا ا رم ا## نأ كي تقرط- روحت رمل
 5 اهدوعصو اهنعو ينزرح كلذك * ةلض كداؤف عطش الاف يفت

 ّ انتويب يثغيو انوجوي اولقو ةرذع دالب هيلا تناكو ةجاجد نب يعير نب صماعهياع اودعتساف لاق
 لع مح لاَقف أعم هحاج 1 هناحجبل 4 هنش تيضعوهن 5 تازهك ؛ باطو 2 مهحابأف فراق بدسابو

 قو نيتدقعلا رو كنا د هبت ودق ل نه بئاد امو

 قت يع ءازلا لي 5 0 رياطت مرسلا يفاو> نم هل

 قد ف اهدوع 0 نع 2 اهءاطخ أك ءاروز ةعر ىلع

 قورخ نط رهظت مل ذفاول * ىنتيمرموي كنم الق كش 1
 قيرث لمتساو اوماقأ قارف 3 مه ندب اناللها قرش

 قيرع ةاسقلا تلد. ينتكلو * ير.ضمحأب دقلاراوذ تنك ولف

 قيدص تناو اهاهع» فدثكت # ةنا 3 نيئايجرا- + م ناك

 0-9 نع 0 أو نا 37 هنأ ةلغ . فاقحلاب 0

 ىنثدح لاق يناهمصالا ليمئزكلا هللا ذبع.نب دم انثدح لاق فافحلا 00 نسا ع 0 (

 ليج 0 ردهأ قاعات || ذل ةردع ةاوز صضعءل ى 0 لاق هبا ْنَع يئادشلا 10 ىنأ 0 ور<#

 هودعوتو هللا ا دع اهدنع هود>و م ةدم مهرذش مهرود 2 دق هودل>حو نأ هنش طصهرا



 ىلا ها عع | وداع اهءوق نم نعأ هموق ناكو همد يف بر> هموق نيبو 0 بشك ناو

 كلذ 2 هل يندشن 1و هدم ا افا .لا يلا ب رهش اديدش الط هنلطف ناطلسلا

 قئاخو ىلا قاتم ينءانلا' لع + "قزاط ةتش نب لاهل
 قفاعونورشالا ينودو ىلا *تصاخم تح ر جملا عالت نءترس

 قفارملاو اهفدارا هب لقت * اهرشن طلاخ كدملا تيتق ناك ٠

 قناعت نماهتضح نءهبو دغيو اهشارف نع هب تماق اذا موقت

 !وعحاَو مع ىلاولا كلذ-لنع ىح ىعلان كزي م اليءحنأ ىئرذملا اذه ينادح ( ورم 3 لاق )

 2 ف ىدف ثادحعا امع هتاف هتيقلف لاق مهلا لحرف ماعلا هي ةحان

 عيب رو تففيضتانم نحببلا' ىلع ها زحام نيتي "انكر ١و
 عوبر نوابت مل ىلب نيلب * اندعبنك ناو ىليلاب كرودو
 عيحس نيقرشلاب اهيرمقل # ى وللا : رعنمب يقاللا كامو

 عيجرحايرلا فالس ميزه * ةيشع لك خرا ب

 عوز تماش رع ئىدازاح * ىزتو !ماوالا كب عي نأن هيناو

 عبيرول --- ىنترحز ناو * هب يوتلييذلا 'ىثااىلعيلاو

 عيمج تن او اذه نع كتبهن * ينافعاتش سش نه كتدقف

 7 نطام ايان' كانه #* تفرشاوب رقلاريغيىلت ب رقف

 عيدب لاجرلا لعف نم كاذلهو * لكوم يناوغلا بصنواوقب

 عيضمو اص مف سائلاكف * * عئاضلاملاوووللاتيغر اولاقو

 قدم هروح 15د 7 و ذادرخ نباو ىماشهلا نع يطسولاب لمر ديشرلا نباصل ءانغلا

 هانا قالو هانعمس الو ءارَع نا اان رك ذب ماو يطسؤلاب ليقثلا نم ان ق>سال تابالا هذه

 . ىور لعق 0 ةديصق ىف تابالا هذهلخ دب نم ننال نهو ةباتكح يف الا

 0 ينأنب رمع ينادح لاقراكب نبا رييزلا اهثدح لاق ديم نب دم ( ينربخأ ١ هل تسيلو ةديصقلا
 اهفرط قلد هتطلر فراع لجأ دقو امو» ريثك انيلع لذد لاق 1 نع ةديع يبأ نع يلصوملا

 لوم فك لاا رمشأ هللاو وه لوم وع اخ ل
 انسازمملا لأ فيلا امتااذا نال # كرتم ءاهتانأ لك
 ايمارملا 0 ير يونللل 1 ع تق أدق ينبع في هااروهشيذهف

 لوش ثيحساناار مش هللاو وه لوّشو اهر#و انع يلوي م اني ءلا مم غاب يف َّ> هتطار رحنو

 الا تنعلا للا د تنش ناو يديعات ردا تدار يا 5/
 ! يئثرالا تيقبأام وص ئري * ادعالو قادعب مام يذلا نأو

 كح ىزع عا نمو لاف رخص اا مت نم الفك نئايلا أ هللاو وه لوشو انيلا عج زر مْ

 امئاو صاع لزانم نم سداوةرذع يضف ١ لزنم ةصاخ ةءامتو * اذه لوش ثيح ضانلا 0 10 وه

 0 اعلا متاع د دع ١



 كرب وال ا 0 2 مام لا 1 ودك 1 را ا ا م
 2 3 0 1 0 تدع ريل 1 35

: :1 

0 

 ليحل وق ةديصقلا هذه فو هملعبال نهد نونجلا نء

 3 ايلى ماما يبتسا قوشلانم * ينناول ىسح ناي ملز امو
 ا امئاعد م تع نا ءاعد 2 اهؤافش ل او ا

 1 ايلاقت قالتلا لوط الو اولس * مكدعب قرفملا يأنلا يندازامو
 ايدات الا نيهانلا ةرثك الو * ةبايصالا نوشاولا يندازالو

 ايداص كهجو قلأ مل اذا لظأ *..يتأ قيرلا ةيذع اي يماعت 1
 ايها كيلاتاحاح سفنلا يفو * ةتغب ةينملا ىتلا نا تف> دق

 0رانعلا ا ١ 00 | اا ضب يثدح لاق رييزلا انثدحتلاق ءالعلا ينانب يعرملا ( 0

 املف 85 فوع نب هللا دنع نب ةحاط د :ء تنك لاق زيزلا دبع نب غيصالا نع

 ا هللاو ليء>حلوش وهو سشارفلا ماب يح لج مت اهانثف هلحرب 11 بابلا نم لخد

 دب لم نب دمع ءاور ىذللا يطأ قانارك ذ م ١ ك1 0ر1 ناد ردكور 8 لوشأ كح باعلا

 ش أولاق ة ةنش طهر نا يدعسلا مهاربا نبارع ىتدح لاق ريزلا يف لح لاق يمرخلا ) لوا (

 زخيسأ يت>اليوط اليل اًداحتف لاض يذ ءاقربب 0 ةل نيح هئشب 00 0 1 يح عسلي امنا

 مث هبناج اهدسوف ا تا دق نراك نا ةفئاع 0002 0 15 ىف نأ كل لعاب لاق 1

 ا الارخا عرب ل ا اهعمحضم يف تدعو سهذف هتلحار ىلع ىوتساو للناف ككاو اقكياطح ا

 كلذ يفل.ء>لاقف ليمح 1 خانم دنع ةدقار

 ..ديهش ىلع لاض يذ ءاقربف * يرتع هنشب يح يف كب. ن

 هذه لثع ليعمسا نب حيلف نع ىازألا نع بينش نب لا دع ايدج لاف ىلع ( يف 1

 لاكفل او ل لاو رجل ٠ لمح هداراام تملع ةنثب تبننا املف اهف دازو ةصقلا
 000001 ىف ا ةنع + اهلا نأ ةماملا ىلا: لهالا
 ليوط كنم يرذعلا ىلع ءانع * اط لقف ليس ال تلاق يه ناف

 ليلخ هنهلصولا عابتا ىسنيو * ابصلا بلاط نعسانلاول ب نيح ىلع
 ل اوهحوف ا ليج مممل امخأو اهب 1 جوز 0 مهرابخأ يف هباحصأو ( منيه لاقو )

 هوفاعو هلِهأ همالف 1 هودعونو هك مهلا ا هن ريشع ل هر هيلا اورذعاو ليمح

 اًقور هم يفبأ يق ماب مارال هدم م نان كترررح نمو كنه اربتو ميلا فاحتسن انا اولاقو

 هلوق اهدشن 1 هبام ا.ملااكشف ادوعسمو ||

 عادوا ةرجز ىترجز ناو « هبيوتابيذلا 'ىئلاىلع يناو ٌْ
 عيمج اكداو اده نع كتي # ينناف ماع سش نم كتدقف

 عولط نطلم ايا كانه #» تفرشاوب رقلاريغيلتبرقف

 عيدبلاجرلا لمف نم كاذلهو * لكوم ىناوغلاب بص نولوقب
 عييضمو حلاص مهف سانلاكف * عئاضلاملاووهللا تيعراولاقو
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 تح تناك لاق هللا دبع نب بعصم ينثدح لاق ريهز دمحأ انثدحتا لاق ىلع نع نسحلا ( قربحا ]
 دق ةيخر أه لاقي ةييص اط ت 5 ةحبلف اط لاقي ريب زلا دلو نم ةأرما نسح نب هللا دع نب دمحم

 ًاديدش أرظن مول تاد" |ملا رظن دقو ادمحم كر و ءاسنلا لمحأ نذ تناك هدر ريغل امير 1

 1 ىلمح لوق لمت م

 الس الواسوق نامحي اموةامر- ؟-]| يدبيا نياق. ف ئص نمةئش

 الحيدلا كعالاو رغلايابتلان ولج * انلك دحصلاب نرد ايكو
 الصف املاقم تناك تقطناذا * اطوقل نع رياداعيم نسلاح

 الاهس الوأعر : اب اممييوس * ىرتلال هو ان ير

 ريفا هو دلوب كنم ءيجن نا يثحأ ينا تلاق هللاو ىأ لاق ةيخر ديرت كناك حيف هل تلاقف || '
 ناو نذا رضي اف هك تلاقف باحالا ضر الو باقعالا قحلسال سنا اا ل

 اهنم ًاريخ كتطعأ دقل هللاو امأ لاو كلذي رسف كل اهتهو دقو باس الاو سا 1
 تكححضف نيلوح اهاط ىف يسأ تنكم بقل اهايأ كتدسنأ ىلا ليمخ تايا كت عا

 وعدب ةحبلف تناكو مالغ هم:تالل وف لاق كتريسم الا تيغتباام هللا و ليم تام الو يلام تلاقو

 طقسف باطلا امهةهر ذا هعم اهباو ةيراخلاو ررصتملا نم هبره ضع يف د انييف هيقمال نأ هللا

 اذهب ينادحوةحيلف ءاعد يبصاا اذه يف ببحأ لوقي كلذ دعب دمم ناكف عطقتف لملا نم.يصلا | '
 رذن ال مهرابخا يف هباحاو يدع نب متيطا لاقو ريبزاا انثدح لاق ءالعلا نأ نب يمرحلا ربخلا

 تان ورب مهامئا ةرواحتم مطزانم تناكو هلها ىلا اورذعا هلق ناطاسلا مهحاباو ليمح مد ةئيثب لها |

 ليج لوقىلارت ملا نيدعابتم ريغلأ امقلاو ذاقعالاو نوطنلا قرش م نوقرتش

 لضفولوأن وءسوم با رةلهأو # اهلهأل 86 ك2 كداب 2 تببأ

 جمد كل هوكشف ل يف ردقو لضفو لام اذ ناكو ا ص بقالب ناكو هدأ كد ا هذخعشم ل

 د

 ةعنمو هذك مسدعوف م يفدهب مهحضف و ةعرح م هنبأ 0 را مرلاو هللأ هودشاو

 تاذب قاع نآَن ل كفن : امال كالالخض ُُق هع ىك يَ يي ؛انهل لاق هباعدف اوفرصنامت عاطتساام

 ةدوملاوءافصلا كيررتو ابعاد كر ف كيلا هتحينم موقنمت لز 3 انقذو اهحكم واكل عب

 امنع تفرصنا اذاف ًارورغو اليلعت كل اهاوق نوي ف ايكلك نم ةرأا هئمضتام اهلعيل ةرمضم ع

 كنمأ 0 عيضأ الو أوهس 8 اك مهو لذل اذهنا 0 8 لا ىلع | مأعل ىلا تدع
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 لحبلا بتاج انل تدبأ وأ ةئيثب * 1 د

 له« نه ةئيشب نع يل ام مقال * ىتتاو ليمحاب البهم نولوقي

 ملوححسهنباو امرا امم هنا قدس ارك ذو هني 5 تانك نم ررع ننال ءانغلا

 | ريغ يف ل1 لاك هبا نع دام نع يد كك ؛نيسحلا (ينربخأ) دمشق 0 دلو وهاك هذدَح حصل

 ا امو رفعج نب هللا دبع ىلوم عفان ينربخأ لناس 0 دارنا ياسا
 | رةعح نب هللا 00 0 در دع نيزأ الواف 0

 ظ كدنع يناكم نيئمؤملا 0 2 0 0 تاقؤ 0 0 ديرب نل ل ا ءرأق ةيواعم ىلع

 راك هعم نوكي رفع ا ناق ع :هؤملا 1 ل 84 ليم لاق راعج 0 َّك قا كدحند

 ظ
| 
0 
1 
1 
 هللاو هنف ةكرأ 0 تأ راما هاو هيف هتاف اههأيق لق 3 نول م كدقتش 1

 ان هدرا لاذ ١ د مح ىل 0 مث لمح عطت 1 52و كرار رطل كلا نم لغ ىتاال

 0 هم. اس 2 دياز باب ناكو ه4عم رفعح نب صضيبمنو ةيواعم م و ىد هيف 00 ثردحلا
 ا

 0 املف ايلع لذدف عفان 3 هللاو اذه لاق رذعح نبااب 0 رفعح نبال لاق يود
| 
 مسي لاق اذه تودل' ىنع 00 3 توجحر و تعدص لاو ىلا , كلام ةيواعم هل لاَ موا ديزب ا

 2 صل ٍْق اذه ا نينؤملا ا رةعح نبا ه4 لاَدو كمودق كح اناتغأ 0ك عفاناب لاقو ةبواعم

- |] 

 هّيشاح 3 تاخدو هز رمش 0 4م هساح اق ل تل كنعل رعد نب هللأ ديع 8 ديزي ىلع 0

 | ان ىلا رظن هنا لف هائعسو رفعح نبأ ضبن 2 مدس "ىلا رن املق ممم 0 هياع ملسأ

 هب هلدل نك 0 رفعح ن ؛| عاود ي 2ك ةليللا كل" ل وأ اذه رفعج نبأ لاق مدو

 عفانابك حيو لأق 4 ءاع تادف ديزي كك 00 1 ك.وم نيو هعدو 11 فارصنالا 3 ا أمل 0

 كَ ل تاهكال غرف الالا كك 0
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 ىليقهلئاق بح ند ىب البتق * 3 له معا

 يفحتلأس ف كَ حاح 0 0 لاَقف انالع هن دع ف أ لاق 7 2 كليو 0 لاقل

 جح نأ اقلاع 8 ريبزلا نإ 2 لد ف 0 سعال اذه 0 حاصإ ذل نلاقا 2 هاما الا 0 مويلا كلذ.

 (ينرب>أ) ربب زلا ند اموُش كلذن م 000 عفان لاق كانها حاصيال صحا | اذهناف ةئدملا ااقلتف |

 6 لع 0 نب دمع مر رببزلا 0 لاق رد '

 هنيعتاف 0 هل لاَقف 0 بالا نك اياك ثاادبريةعسر فار 7 0- 0 دانزاا

 يلق هلئاق يح نه ىب البق هه 00 ل ا مف 0

 هدشنأف 00 1 ؛ دفنا ليمح لاق 2

 ٍِك نإ ( 2 املا[ ن5 لاق ير قع: 0 ميهأرب

 ِ هلوق ىلا غلب املف

 اعنقتتن ا ن بلا اهاهز هوحو # تقرشا تماسو انفقاوت الف

 امضوأو لك أ غاباو سما نلقو: * ىتاراال نان دما

 امبصإ نسق الك اءارذ سيق, * ميل يوبلا انشا
 بهذارعهل لاقفافرح هدشنا امو اذه نم دخا بسنلا نا آلا لاقو ىدختساو لسع اشف لَ

 تاع اهدنعىفودحو نأ ىمدناطاسلا مول ردا دق ىلممح هل لاَقف | ملع مل مسن يح ةلث ىلا اش

 ىماع ا ريلأن , رمجانا 0 لاَقُو ماك تح ا م ىلع فقو قحار ا اهنا أ

 نار يتاللا كلانا تك عاب هللأو تااقو اطذايم 0 ةننك ةنلا تح 5 يناكم ةنشب

 نب ىلع ريخلا انس( دآرعا اذاو م ٍدحا نياق دق

 لاقلاق هف دارو ريبزلاة رك دايم ل دف 00 0 ء نافذه فأن ءاطاصا

 ل.هح لوق ىلا

 ا

 انازف ةرظن مولا نش رع 0# اتسع نإ
 اناتفز هريس ضنا ليمعا 8 داو ا

 انام اتملع امو انانأ نق * "تلاق ملا ابرتوحم تر اخ
 نم ملأ ا رمي لنا سرفلا عم را راما طبارأ ل 5 دقو حافأ 6 نسا ١ تلاقف

 غابو مدق م ماش |ان هماقم لاط ال..ح نأ مهر ا 2 هباعأو 06 ملأ( ا

 دما هناقل يف ةليحال | ماطودب اهدحوو هيااا موش 5 ىلا ا سأ ضع عم هتاسارؤ هريخ ةئش '

 ايلف راهو دس اهلهأ 00 اهدعب هريخاه تارا د املا راسف هيف نايقتلي عضوملا

 برولاب هايشاق اهما ءدشو هفيسس ىضّتساف ليم بسثوف را اممم َى -اهاوخ او ع اهمس اهودقف

 نأ لاقو ىنأف كوة>اي نا ىحلا لعاو ينتحضف تَقأ نا هل ت 0 فرصن| الا هللا ةنيثب هتدشالو

 عطقناوهترجع دقو كلذيف لاقو فرصنا ىتح هدشانت لزت ملف اوان اوتمل وفا مقم

 هدم أمد قالتلا

 جيل كلا
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 قاع ءادرب اكو ةطخق ءالث اان لا

 قاع ل قر 0 00 0 لكك را! كدلع ك5 ناو رمل

 قوشأىأتلا ١ نييلاداعب ضعبو * يتئاسشا داعبلا نا عل

 و وو ش هن سانأن 0 1

 ن درا ا نا نم

 د

 د

 * :ةبايص ديمو نوز< كالعل

 #* ةشدعم سون نيقلي ١ ا نع

 0 ا د نامحاو تب رسل د أامدعا نملا دحو نع تاكلعَو

 * رئازب اعرذنةض ىلايتحا الولف
 ّ؟ 5 1 ١ 5 ما 5
 #2 احءافم كارالا| نايضشب كو 7

 « اننيب ناك يذلا لص وال ةئاأ

 ظ 8 ءاكض الآ ناناع هت :.
 0 تلد لاق هيبأ نع 000 سلا مزال نأ ندر ب ريغ ( ىررتا)

 قلوأ نبلا تابابسم نم هب
 قورملا ىمراقلا هيف عشعشل

 قاخيف باضلا وضنمام ل اًدماضن

 * ١ قاعم ا ان ملا م

 21 تاقف بتعتم ملاظ وهو بحجم باتع يف فرءتام د يندشنأ قحسااب يل لاف اموب ديشرلا

 ليمح لوق نينمؤملا
 هب راشم قر ظإ تضخ اذاهعدو * هاذ وفصل تعءاحام ءاملا د

 ا يبشأ ال لا كا 8 كاع يدل ولتجم نم نتاغأ
 كا تنأو اكول كتاعا# لاط ت :ك ناو امندلاة ذل ن نمو

 ماقو ينكرتو مرد ا كدا ىل ساو ايظنج نحل اهندعأف : ىلع اهدعأ لاو نا
 يدعشلا ن 2 ع قوسا نب دا اندح لاق ديره نب دنت .( 0 ) مرخلاراد ىلا لذ دف

 د وع د ليخ عم اس انااع موي تنك ل اق ءاعت لهأ ن م الي تحصي 00 ا يتدخل لاق

 ل 04 01د فرا تنك امازيغ ةنم تءارو د 00 ههجو دبرأو را 1 هدا

 0 هلحر املع دشف قا الا ةقئوم ةعمتج تيرا ن نم ةسرق هل ةقانب كاد ل نرإلا ريح

 قساو برشاو كلحر ةأدا ددشا ىل لاق من تيور يد تب رشفا ا 2 هبرسشف نمل هيف باح؟

 امو ضايب انرسف تقان تيك رو هتقان رهط ىف لا تلعفف ىهاذم ضعب ىلا كب بهاذىناف كلمح

 ٍٍ اعد ثااثلا ا اف داما الا ا : هللاو * ند حا مث انتليل داوسو

 ءار اماف ًاكطعَو اعو> تدهح دقو 6 < نيل ردق اذاو افواذ لاحرلا اندحوو نولا لاق هون

 تيور يت>اهرح ىينثام ردقلا يف 1 كدا مْ 1 هتكرتو يريعب: نع تمحتقا ردقلا

 تسيل امال ءافلاب نرتقملا قطن عفر هيف دهاشلاو حيضوتلا دهاوش نم تيبلااذهو )1١(

 فانئتسالل يه لب ردةمردصم ىلع ةفطاع
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 ناسغو ينم نكحضف ةيسنلق ىمار ىلع يه اذاو ىلع تقاضف ردقلا نم يسار جرخأ تيهذف |

 ١ هكاأاص ع اا الو |( هللاو الو هفاذ ينفدر اق ىناخ ان كر كيما ىل لاَقذ |

 ا امحاو اهبا ىلا هيث قارا 7 ماعط 2 تغتلا امو مايأ ةنتسو لامل تس راس دقو 1 للا عع

 | ىفب "0 0 هدام ماقأف اف كنرب رد نهو كنم ابر سار ا

 : هل وق اعداد هام اءوبلا كثف ةدعسمو اقوردمح |

 تس وص يظسؤلا للمركب رسل هاج

 قرا هنأ ضاشطا كا ليش هيفو ورم نع يلغسولاب لمر فيفخ ماس ١ ءانذلا
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 لك مه ربك اام هللاوف مدقتو ع مما كحيو هل اولاقث سائاا ءاحو مهدالب يف هودحو نا همد مول لح

 | يلح يب مخ م يرو مولتاق هنم أوب رد اذاف هتودرطيو هن هب وماربا اولغ لاحرلا ه ققتو نايك الا

 رف. نع ل

 0 هويعوتو مهيأ اورذعأو يرشح لا هيو وااو ليمح مام

 ناو 9

 روكب محا ردق اقاتعاو * انغاسلتنا لحرتلاا

 روبصل ةبابضز ىلا وكت © ةلرح واتا قل ١

 يعبأ كاذاا ناف كيلا وكما # د1 تدرات ىلع

 لمر تفرق قراخم نانا يح رك ذومهارب الاالا زيرحت راو

 *ب 2 ون هياعل ردن زد امدح ناكم انسءاعا

 روكم !بيفلخ ١ فداوزلا اير * :ىشحلاةرمطمنيلالط طخ

 ريقوتاهراقوكص الو لد * اهلالدك الو نسح اهنسحال

 رود رطاوّءاو داص لىلقلاو * لكولاه رك ذيناسالانا

 »رد نيثباب كلذب يار اهلاقم ىم دولا توج راو

 ءاسنلا ةرثك عم اهب لادبتسالا ككرتو ءارآل هذه كدا 0 3 حامل »كنا قور هل لاقف

 هلا كيد دك وأ كلهيحأال لد رادع كرف راو رت ايم كنأو 0 ءادوجوو

 ايهنع كده تفرص ناو كيلا مهراذعا دعب امل ترذعآ 1 اهمال 0 ةاطاشم وا

 كلذ تفلأةه راك وأ هل ةعئاط اهلعبشل_ف دهن و اغلا يتبح مركلا ةرارص تءرشوامف كاوش 21

 اراحا ل كمأألا و اوس تاقام ناكل يرايتخات تكلم ول يخأ اب لاقو ليج ىبف تولسو

 مولب هي هاف كدي 0 ردكلال 5 كلاس نسال كديح تقاؤ اع هعمل كلف ذل ريس الا الا نأ الو

 امافاليلا رايز ىلع لمعاف كلسفن اكلهم دب ال تنك ناف هل لاقف يتدعاسم يف كسفن ىلع 0 ناو
 ا

 بح الا ينب نمةنبثب طهر نم 3 يلوأر وسهل 3 مح كك ءيجأف نإ | بعام ىلااهل 0 تان 6 جر

 يهش "نأ ىلا لدالاب | محم عمت 0 كرابع امانا د مقتف اذه ىلع كت دعاسم هاما ١ ذاهب هد يوأن
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 هانز هنامك هذهعتساو ربخلا هريبخاف نشب طهر نم يذلا لحرلا ىلا فور يذمو هر "كف كب دا[

 هب نطف 5 و ىلا يقاداعم اذه يف ناتو ماظعلا ىدحالاى 1“ دق هل لاقف هيف هندعاسم

 لخير اما ةصقلاب 0 ل مد تك ىدهو كلذ ُْق هدعا وذ رهظإ 0 4 هم نال لاف ا

 هنءاحو اهمعيتف كارت 0 املف املا هّتعفدق لمح مان ها هلا لدا أو هدنع اماقاف الب

 يعادوناك ةئيثب از الر كاو قع ن - 8 ا لاقاو"١ ععدو 6 * مايأ 5 هعص وع ماقأ و عم 1 ا

 ديزم 2 اندلع ةكع ا هم وقل ع هضن رعلو ميركلا لحل 5 ند ا لق عك كل

 هاب هم نافقور لذع ىف لاقو فرصنأ مث كلذ ىلع

 أمف ليمح لاقو

 "لت م  ت 1177  ت مكاجبن + 1 تجتاا د: 1ع 77ه بئ تت 717: 7 تت قب مل ل

 ع داو يف هيلا سبح #* ةبا رق وذخأ اهف ينمألا كل

 يدب دقو ديعت دق اهيف ةنثب * مئاهتن أتم تح 0 لاقو

 درنم هللا يضف ام لهو ىلع #» ىرتام هللا ي خف فدل تاقف

 دم لع ناكام هتكثح دق * ةيباوغ ا ا كي ناف
 .© وص

 داهع نم هلل فوب منا نسسلو + ان هللا ند قاث.م ِح دقل

 ىدعب تامفىذلاب لع ىلالو * اهدوعتنخام را اهباوالف

 ىدنعامدوم تلاز امو ىلع * ةما 00 اهدازامو

 ةيحلاصلا و ملعنا مداد رح نياك دو ةيراش علل اد فاقول

 ييح مين ةترخأ ل 3 باخ حا ىلاتما سانا ىلإ

 1 ردح ادجم وأ ا كفل # ملثم نوبحما يق | ادكه لهو

 0021 تالا دع لع ع املت قع مولا اخ وع ينبح
 رطقلا غّئاس نمهئلااهاقساهي اع * املسو ىل اعفشال اهب املأ *

 يرك ذ ىلا شهنمأ ًامويحاترتا * ارظناوةنثبدنع يرك ذبب احوبو
 0 فلاسيف تف اام سنتمو * اننيبدولا يوقمطقت نكت ناف
 يرحن اهعم ادم نمبرغونيس « ةعولو قايتشا امم يريمكف

 ىار لاو كاملا 0 ل تو اندعب دهعلا نعتلا> دق كنتناو

 نكمل ودودص 7 يرب فوسف

 يولاطحشت نامهالا كبذوعا
 اهنيبو ينيب تمام اذا رواجو
 ةحارك تماما بح نم كتمدع

 ىر له حبلا 8 الأ

 رولا ليدكو ليال كدحا

# 

 د

 د”

0 

 ل

 هن

# 

 د

*« 

 د

 د

 د

 ردغلاو ةناخلا لأ ندا ىف

 او ناسا يدا دتش

 يربق ترواج اذايتوماذحانف

 رتفالو ناو نه ينع كب امو

 يرغأ مى 0

 رجزال ةنيثب يح يهتتي الو
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 ردلاو ىف اركلانيبام .ناتشو *- اوك ءاسلاو < 0

 ردقلا ةلمات اضف رهش فلا ىلع # لثم سانلاىلعانس> تاضف دقل

 نانز رملا نبا ف اذ نبدمج( ينريخا ) زمعملا نبأ ةياور ن٠ لمرفيفخ نيئيللا نيذه ىف ةيراش تنغ

 لب 3 : ناكف اهم ىفب ند اههلا ثدي ناك ّ ند اه.اع راغ ناكةربغ ّق رحه ةنشو ليج نب

 ةنحا عا ىدب 6 ا 7 دحاو لك لد ل لعو هش ىلع كاد قشدف اهرب نما ثدع

 كل عم هيف عمتجم ناك يذلا تيبلا ىلا سمالاهيلغ دقو اموي ليمج لخدف هنأش

 نم مالا غلب دقو هيحاص عل اطب ف دحأ|و ل مرو لد كلذ عزدحف هل زرب و دع كل

 ْ لوقي اع عليم لك

 أه م كيا تاحاح س ماا يفو ل ةونع توما ين أ غل نأ تروددمل

 انبام+ كتبانا امون -كلتقل « اك هللا ا

 : ايداص كشر قا نظأ #* 5 :اقيرلا ةيدعاب ىملعت ما

 ْ ندفنا هنشب هلت لاقف اداطعدأ مدلعأب قدصلا 0 ام هدا تااق رخاشب هلت قرف لاق

 اهتورب نماهبارتا ن 0 اذا 2 اهظحعاب و وبر سل 2 رو لظن كالوق

 ررعلادبع نيادمحا ( ينربخا )كريغ ينقوري هنأ ير نمو لحاي الك تلاقو تكف اهابا اهدعناف 1

 تحرخ لاق ةيانغنب بوبا كاد لاق هينا 2 14دك يلاهملا رضن نب بييحو يرهوملا

 تلاَقف نأ : ني تقف ةحع. مو ةيبأ رع اذاو تءاكتف نانا ىلع ازوحت 0 ؛ رق رحسلا شابغاىف ءاعع ند

 500 نسضسودت 0 ا ع 2 دقوب أت اب ل م ىلعأ اناهللاوتلاقف هنكو ل ا. 1 تن رجحاق ةيردع

 ةيشع تاذ و ًاءادحا ل اوفاخو رسل انلاحرجرذ دقو زاححلا دير ماش || ليق ن 9 ء اناث

 ند ا 0 ذا نشب ريغو ي ريغ قم 0 مهنم راوح د نوندح انم بيرق 000

 ظ اق ل 6-1 اذاو مالا || تددرو تلم نولحو نوشح وتم 00 م اناقات ة ةيضه

 |برو نمءس 0 0 ىلاو نودحاطم 1 هيف انل بعق يلا تمقف اعو> كساعال هب اذا َكاويأ

 ا ٍُق هللاو انا لاق كارما اق | رش تدقلو تغب دول هل 3 تاَفةش تدعو ف برمشف ادرانع ع هيلع
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 ١ ىذا مكنايتق ردح كر املف ةحرف يرأ نأ ع اهعرأ ام ثالث ذنم نير ىلا ةءضطا دك

 ٌْ ل رذ هيعل انءاح 0 هع لان لف صخشو انعدو 3 هع[ |( يد رم ىلا دماع 1 مكعدوال

 ةافولا هتريض>ح نيح لاق هنا

 لوفق ربغ ءاوث رصع ىوبو * ليف يلا عدص

 ليو عراّرم نيب ناوشن * يرقلايداويفل.ذلا رح ادقلو

 لياخ لك نود كليا> ىيباو * ليوعب يندناف ةنيئايعوق



 ا 0 ىنادح لاق ىعمصالا نع د 3 ع ىنثدح لاق يدسالا 0 1 ) يرخا م

 ا 0 كح الك تك .طعا نأ يف كل ل لاف هاعد هنا ريصع ةافولا هترضح امل 0

 ْ يشل 3 * امناحاط نعاف دبع يف يتاا هذه ىتاح ذكع كسانأ اذا لاَ مأ مهللا ت تاقف لاق كلا درع

 يتفان لحر افمهملا ت ترص اذاف ةئيثث طهر مهو ةرذع 0 بحالا يف , طهر ىلا لح راو كال اهاوس

 ٍِ مذ كالخو تاسالا هذهب معصو فرش ىلع لعأ مث اهققشأو ه هذه قاح ل 3 ” اهكراو هذه

 تايبالا هذه يندشنأ

 كودعرع ءاون ريصع ىوتو # ليج ىك امو يعنلا عدص

 تمت ان ليا 8 تاعفف ةئيث طهر تملا هيراوو ىف اءاف ةمدقتملا تاسالا 0

 ىف زر دك رد انك ىبرمامأ تزربو الولع نهفرذ دق ةوسن هع ار لا تزر, تح تاي انآلا

 تنال يندتاتق دلل اعناع تنك نيل هللاو اذهان تلاقف ين يتح اب اهطام ىف ردا فو هنو

 اال 0 00 الز هح تح رتلاوقداصالا انأاف لاو تاق ىحيضف دقل انذاك

 ىو ت.ءاقمت ةعاس أماع ا 110 تقم قدح هئدنيو اهعم نكس 0 0 عمتجا واههحو

 اح ناح الوتناحامىهدلا نم * ةعاشل .ليمخ نع ىولس .ناو لوقت

 0 | 1 ل اذأ # رميم نع 'لملاب 'انلغ ءاوس
 00 د اك او اف ارك ناكاموب را رف لاق

حصا نع ةظحح ةءاور نم ةراتخخأ ةئاملا نم تمس عض 7 -
 مد هبا

 0000 | فكر ىدلاو + دوم اعدوم بانعلا "ئنمأ
 0 عو ا ََن 5 تن 8 كعل سأ اوالا ضيبلا ريخأ و

 رم :ءلان لوالا ليقثلا "0 تايررل ا لاو ةيرتطلا نب ديزيل ملا لماكلا نه هكورمع

 ةبانزب 0 ةباور 0 |مالك ىلعس ولا ليق' فيدج ةيوبامأ ةشو

 00200 4 1و ءرابخاو ةنراطلا نب دريارك ذ كس

 ا 00000 | 1و ثق نإ را ةماس ىف دحا ةمصاا نب ديزي همسا نا ىلكلا نءا'ركذ
 كب 1 ا 0 هر وس ب ا 0 ديزي 0 ينامشلا 1 لاقو ريشف ل روعالا دلو

 5 هن ع مف 2 01 ةعاس ن . رشتملا ن ادبيزب هلا 00 لاق ا ع 1 لاقي

 رسداذتع هلأ نم يح مهو زئطلا ن نك ارش يح نا رع ى كلا نع شيحالا ناماس 0ص5ظ0000 تاع

 | دل لإ تبنع نب طعس اق نب لثاو ن ل ار نار ل ف
 ليقع نب يماعنإ قفتت د ا دار عا كرار نا ةهيب را نإ 2 ةليدج نب ىميد نبا

 لادا و .ةنفد ةللال وا'هتادش هنلا نئعببل ارضا ةيلع ندعو هاللؤ 7 00 دع هك ا 1



 ل قفتنملا ىنبل هاقلح مه هلبأ ةمس همسوف دارح ىنأ 1 لخد يد هلع للمتحاف ءادف دحب :رفأ 5

 مس مولا كلدب نو ريع مهو قفل 11 ىلإ :نولو ليقع ىب يف نيقرفتم لَحَز ةنامسملا نم وخمولا .

 هيربطلا 9 ديزي كوش مهفو * دار> نا و مس مولا هماعا# * مهوحوم نه ضعب لاقو

 نا مكتساع ذا ىلع * اويضغتويفومر م نا امبالا

 ناللا 0 - جارخاب ةعلوم تناك ديزي 5 يطل نأ نيب ؛رمدبلا ضع مجزو

 ةوالحو هرعش نس>و هه> ونسخ كدب يح دوه بقي ناكوحوشكملا أ د ىنكيو هندي ز

 رب داك نع فاح ىادع (ينرب>ا ) قدوا ءادنلا نيد نئاح اذا هنا نولوك اوناكف هثيدح

 ١ ناكو لاق ئرعش" نم دشباف ءاشلا كَلَع حن م لوقب ةيرئاغلا نب ديزي ناك لاق هت نَع قدحسا

 - ارباح نيب نع رمع نب هللا دبع هنع يورو نينع هنا لاقي ناكو ءاسنلا ىلاثدت 0 تا
 0 0 ناك ةيرئطلانب ديزي نام مماقأ رعا قيرز ندير تن داعس نك تانك نإ 1

 تقعالهناكلذو انينع ناك هنا ىئاثلا ر " ذو هي ةيوتفم تناك ءاضنلا نأو اًنيدح هيبطاو اه 2

 ةنسلا هتقاسء رج نمءرص لي قاف ةلولطا تكترتو كاملا نم ةقيقدلا تبهذ يس او ساتلا ناو ل

 ف

 نه ادب اودحم لف ةءيظع بر> ريشق ينب نيبو مم اكو نيش يب دالب يلا هدالب نم دلل
9 

, | 
 ءةووذكلطا 1 نمهيلعأ وقرم 31 امو لاروهللا ةقدو ةعاجملاو بدحلا ند يت دق ال مشا ريشنق ير

9 
 ْط ريش تدصنق 0 0 تقلا نا كعل اهوياطو ىءانلا اه ا .اق ريش 3 دالاب ُِق 2 هلدرلا

 اطاَو توا 0 ا ولاقاذاك هك ولا نا راك ريغ نإ! ريد سم اح ا مر ءَكلاَمَف تر 1
1 0 

 ظ
| 

 ظ دايم هل لاش 2 0 ف 0 اهدالب ن . ماقرط موعرا و موملاسو ريش مراح ١ ا 4 قانال

 ريش ينوهو نسد> 2 6و ُّق 5 ذااو ءاسنأا بوله د ةماقلا مان 4 ول / ولأ نسح ا 1

 زغلان مم با لا ها اطيب تايريشق :| لآ! دا ى هرخأ دامس ارو تاراءاملف 5

 ه:هفدق كلذ هرشأ امو ةععرلاو ىتد بلان 35 ا لاحرلا ةسغ دنع نايتفااز زاريتساو ثردخلاو امصلاو

 هايذ كا هللازو نقلا راح لاَقذ تاس صعم نهو نواع نولاحرت>ارو ه ركبام هتعمساو ا

 | لظ مويلادن 4 كحر نآف 4 ب[ امو اولاقف مولع كلذ كان شاق كءاسن مه «ومتيعرأ 6م اير امر>

 مهضعن لاقو اهوءاطشاقافا 2 0 وو 1 مه تم لاقف امو ناب رود ةدحاو 2 6 علطيام 03 أرح

 طحقلاو ه مهوكر تا ا مهو.تطلخو , يكلعا ص مهودت عرار هاه مهومتةس دق موك ف

 لحجر <> ل | اذه قموقلا ء ءال ؤهىلا ا ومدش وأ ودعم صأ نكلر اولمشال تايد والا اذه 0 نوناتف ةحسلاو
 سي سس

 نأ ناك اماو رشي و يع ل 0 يكس م اوكاف 0 3 هيد ىلع أود ا م اوس نود هييهس هناف

 ىلا ف رقت ادع ا وتتم طا ا ف كلذ ل اع | وعمج اف 3 د نو در مهلع طسلا ل ل2 4م

 ا ادع مل نسلق مكل ةيحس ة عدلا هداغ كب :5 نانا ا وعرواح هك وأ ةعدللا هذه ام اولاقفمرح :

 : يي 1 لع اوريغف 1 أ ناك ناو بر + 0 1 سلا 8 اوزربذ ءاقسا الو ءاعرا

 رن لا ينم 0 )5 كلان يذلا اذهام | واقومرح نه لاحر ماقف كلذ مر اولاق نأ

 اولاقو 0 0 كا ريشقلا ا 06م 00 تهةهقت ا 00 3 يردام امان نب هلايذا

 ايصصصخصشمته لل ا ل ا

 ( عباس ُّت ىناغالا 5 (

 تسل

 نضال اح سن نكيلالا سيلا هم اوبل ح٠
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 كانا

 ااا لاا اوقف الجرو اليسر اننويب يلا اوشيباف الأ ءالبب مكئاسن نم نوسحتل كنا
 ناي مكتوب ىلاالجر ثعبن اناف اولاق ماقىذلا مكين نكلو مركلاو 0 نوم فرد نياالاب

 5 لحر ا هنأ و تثورسلا ىلا الحر نوثمدو ءاسنلا 5 لاحرلا تدغ اذا ريشق

 يتح 0| 303 801 لظيف موقلا نب رادامت ' 5ك حالو عاوز ىلا

 امممليقيف ادحاو امم قداصت الو ةارمأ امملع زربت الو تويلا امهل ىل#و ءاملا ايثع ائياع ادري

 كلذ ميموب اولظف من مهللا اولق اهن همم ل ةيراعر لع هدب قيوع الا الدبع الورافرم
 قود دج مهم توييلا ىلا دوءبال هنا اوقلاحو ءاملا ىلا 0 1 0 اا ع ل 0

 نهدنع للف تاق را ىلإ ىريشقلا ةيزئطلا نب ديزي ادغو تايريشقلاىلا ىمهرخلا دايما دغو لبللا

 انهر اهنم ضبقو ءاخالاو ةدوللا ىلا هتعباتو هب تنتققا الا نهتم ةدحاو لا ل مك
 قاوملا يف تح دقو نيفاخم ؟ 6 : اوعي امأ لوقيف اهب الا مرح توب نم لذ ديال 0 هن 0

 عقا ريو ريثك خشب ديزر ف رصناف رصعلا تياص يت> كريغ 0 يق يف دحال سيلو دوهعلاو

 تايريشقلا توم نيب رودي ىم را دايه لظو ةءالا لح مناير ناعيش انوهدم الو>كم فرسصناو

 داس اهنا نظو نهل كلاهتف لدتحلاو د.علاب ل تاق كذا ىلا تارقتيال ىعقم امو سب

 ءاح يح فرصتاف شطعلا هدوخو نو أب 0 و لدتا ريش 1 0 ا

 لالظالاهءافوةريهظلاهنعت حر ذأ َىح ةيونا ف مانو هديدس وف راهنلا فصن ىلا ابيرق ةرمس 0

 ديزيلبق موقلا ىلع درو 000 برق مث الياق هثطع ذرب و برضلا ملأ لكك مل

 نييهح رطف مكئاسن نم ةدحاو مقرب اذه لاقف اهعقرب ذخأف نمظلا ض» يف اع دوذت ادد

 ديزب ءاحو 00 الحخ دايم كن اعاد ا تقلعتف ودعت ةهالا تءاحو. موقلا دخن

 نا موقلا فاح دقو اخنفو عقار كرام يدا ني هك زق اوقر ةنب نأ موقلا داك دقو اسمن
 لاق ةك اانا | مهيديأب 0 00 000 | ديما ادق يقر الا غش لحر 5

 نأ هاش ىف لكألاو لاو.الا 4 0 اركز دوردلا نم نما اب نآك ام ناوكرعت مثأ ريشق

 كا ا لعر لك ظبف هدي كاسميلف مارح ىلا فرضت

 ةيرئطلا نب ديزي كلذ ىف لاقف ريشقاب 0 هذه اولاكو

 ا لع اندلا: نفك دب موذو 0 دايمات تكش ناف

 5 : اهب ولف حرت دايم ةوسو و ب و بايلاب تا هآب عدلا

 1 ىم را دايم لقو ا

 3 انولاظا ديزب يف مر * ريشق ىعمج نا كرمعا ا
 3 30 ةرتك قب كناو. * .انم كابأ نا 0 نصل

 أبوح ردت 4 . د ناك 2 راسنا ودب َك اع ةفلاح أ



 ف

 معآ دق 3 نرااب لاقف هنم مهسأيو هب هيلا ءايطالا فالتخا دعب لزوب نب ةفيلخ هل لاَشب هل مع نبا ىلا

 كير منأتو كش نتف نأ كوأ اق لخأ را ناو لمت ةارال 0 سل هنا

 ذي ل ناك را الا "5 2 د١ ىلاعاو يلا 2 نبي ينم امو لاق

 اوك عااألا همر ف ا وهو اهلا هلمط اهل ىلمحم نا طا كس امئرأف ينابحا ١

 جرد 2 00 نا امم 0 3 عمطو عجارو الدق لبا ةنفحو لا كب ىهذب هل اولاق اذ

 ا ا ثتحتنا ةليقيف لخد اذا يح نهلا هب لاختف هل طل زوب نب ةفيلخ هب

 ف 1 2 1 نبل ف 95 الفلا شم كلش ىلا ا
 يعار نع مطاسيف ءاشلا نايع ضرعتيف لني ةفيا لي ا
 يه اهمالغ لاقذ ةيثشحو 0 0 م 3 امعَو 1 قل: قخ اطاحو ةيش>و

 فرط اهب ناكو مهانيار ذنم ةلياع تلاز اق هيف مهاثإ ا ريشق ينب هللا ظفحال رشب هللاو

 ىلاعت هللا ءاشب نأ 8 لاق 0 دحالا لقت الق اموادب ًاناسن ا :انهه ناق كلو لاك 0 7 ا

 دغلاب هيقلف جرخ هنا مث هب ”ىح كخحيو هل تلاقف اهلا راض نيح لدحرلا هل لاقام يعارلا أبءاعاف

 يدب ناب رو ليال نحو ا | م ك2 ا ١ نع نزح 0 هد لو هماعاق

 د ث 2

 ةاشنولب ءادوس ةلمش للخمو عبرأ ىلع تدل ن 3 يتح ديزي امف ىشمو اوحار ا ٌىح هملغ

 نم دغلا نم هيلع تعمحو اهل 17 هتاخدأو ًاديدش 50 هب تريد 00 لا 1 م

 هرم 1 .ناف' لا ل ثالث للا | يف مق 3 نبا ىلا دبع ناك دقو اعارلا وأ مال ماه قش

 ا اصف فرصنا م هاع ناكلم خضأ: ىلا عجرو لايا ثالث اهدنعديزب ماقأف فرص

 لاقفدءرسانةبش بيع 2و رورس و ديزيإب كءاروام لاقف
 تتاح. د اا ا ل ل الب 0 يعج حار د دل عرش د لزو كب 1 امصلا تدك كنأوإ
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 8 ه0
 5200 ءادعالا رك ىلع »+ ى والا نم ط>ث دعا اول تدهاشل

 هم 2 ْ

 ظان ىل [يلاع اوك 00 د ا ره ةاطقلا ا 1

 تسحب

 قراخ 2 ىو :| نه طدعش كعل 7 0 )- # ل ورو قالا تل هدعو ثلاثلا تزيل 0 نع

 0 ورح 5 هللأ دكيع م لاق ىلع 2 ند ) قرح ) شدد ن نع ىطس و ا ليقك ينان

 هل وف كا غلب 0 6 طلال ديزل تا ل كه 3 2 ارعالاةضحم 3 لاق لاق حايصلا 0ك لع :

 0 0 ع هنا درد يع و ند ىسفُي 5

 هلكاس نا ىنيطعي وه الف * هتيهو سما لك يف ينباه ن*و

 كيع 0 لع 0 نس ا 20 2 0 تدعو ( مالكتلا جنغم ند هللاو اذه لاقو كاذل ب رطف

 سدح لايام || مهار نب هللا .عاانثدح لاق يس داوم 0 دمحم نب ماش هه ىنثدح لأق ورم نب هلال

 ه.ثدحو ىلا ةيرفطلا 3 ديزي ا لاق ةياهأم ءلا ريزو تل 7 ظ ىشدح لاقي وذغلا ل نء هلل دنع

 بح اق ىوهلا ينوعدي: ليالابو * ةشاشب راهلا فارطأ كيحأ



 ب ون> ضو ل انني ةدوملا حر 0 نيل

0 ْ 
 00 كاوه نم ل نكي ملذاو #١ امك عف عشب 3 سأيلا تح كحأ

 نا كعس نب ”يناه 1 قافشما نع 0 نا راج لع ني ىح ( لربح )

 حلل راس ع للا رجرب 1 ناريسي اح رح كزوب ,نب ئرطق وهو لزوب ن نباو ةيراطلا

 ىأرف عزت 0ك فوأو زواح اع 6 انقساو كتلدار رس اف ىهذا لزؤوب ن , ال دبر لاَقف '

 هليل تاو هتيشثع لظف اهاتاف ام ن ويدعم يأ مم ةيحتارلهأو ةنالفدللاو هذهدل لمقف اهانأف ا ١

 ا 0 | الك اظح تاعو رش لك لزوي نبا ىتل دقو ايش :ء حار يتح دغلا ماقأو

 هلطاغ ىعحاو ذا ىضغلا ع د كروب ن ؛ااب أم ا 0

 ةلئاوأ لاصولا ريخ ا ىدؤوم 3 يوبلايذ ند حاملا لح ىلفسأب

 000 00 راذلا قات دمنو- < يوتاوم ظحش دم امو, تدهاشل
 رذتعامأ ةأضغب ديزيهطواحو كزوب نب ا ةقيس طرتداق هلطايغ يف تحا ر ذا ايصلا م معو د ىور ا

 قحتسا لع اه دا زف هريغويلاسشلا ور 0 الا هذه يور دقو 4م ليقف هر 2

| 
 تايالا هذه '

 هائج لاجا بنفس يف لحكلااذا #- ليش ا كانع :اذيحاالا 00

 | 00 . هلئاسو ىقالننمى بدال نكت * جزم لك نالخلا نو كاد

 ٍ : ااا 4 انك اودامص < ليتم ما هب .اناقلت ابحر 1

 . هلماح دهعلاق ثوم ىل> و اعادو * 0 نيح يناكت و

 هلتاقفيسلادرج تح قاسلانع * هلوك كفل مل سفنب ائيهر

 000 قات كرا راذح 4# 00

 تاعحف مهلا ريش# ينب ىلع ةردس ىنب نم ةيراستبلزت قراط نب ديعس نامع وبا لاقو قحسأ لاق

 مكيلع اذه يفامو ةيرتطلا نب ديزب لاقف مه وهشاف ةردس تود روزيو 0 لدحرتت ريشق نايتف ظ

 , ٍ لاقو كوت روز 6انوساوروزا
 001 0 ىلا نبيل ايد .اولدانو املا نتي نهوعد

 الؤ نكنونأيو نملع ردش الف ءالئوه ءاسن 0 اناتحضف نكحيو ميو اوف ار دك ى نأ 7

 || ىدنعالا ةأرما | ودجي مل اًواح اذاف يب ىلا نءمتجم مءاسن اورم ن ةلبك تلاقف 0 نيجتحم

 0 ش لاَقف ديزب ءا>ف اوامفف مكن دوس يف دعب م ينانأ د

 ليس ناشنت نأ الآ نكلا-* الاف .ةادغلا 0 مالس

 لاتفاسل ى كل الا

 املسم كلابح .ىف يماق كيلا * ىوطا هداق يذلا بصلامئاهاانا
 امد ا رثي لو اميقس * 1 قدح ىعاود هنري
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 أانويس دق مهاف 0 رلاز ومع ا ' ااف ا ءاععجر مث ي 2ع 3 اما لاح ثالث ٍىدخا رت تااَقف

 هلام ' ينو شالا م 0 ريخ ةدحاأو مع ا 11 ناوي ا راتخم نأ امأو كنف

 ىلع تالا ل امأ لاق نه امو تلاق لاصح ثال# ل تنا يراتحاف نهادحا درج م

 يركب يزل نأ امأو يو 0 08 ا 1 عنيا ابار 2 نه فوض سمع

 0 ديدشهناالك لاق اهم هقنع نماطتن ةرمط هب ان رءطأ ىصولق نيب ك ركب عقو ول تلاق كيصولق نيب

 ظ ارم اهلك أم |هيلع عنتمت ل لح وانا هنأ مولا ت 95 موققلااهاتأ ام اذا ماغف فيظولامراع فحولا

 ةديصقيف ىردسلافالحلا يبأ نبمكح لاقف اورهذو اول- رف اذه مكن اكم نع وخر نام

 مهب نوعتصإ ام ةزذكب 5 مهنع اولحرا امنا هنا رك ذي هل

 اطام_س اريثك ناقح عامي *« و.كشم راحال نودميذلاناكف

 ىنب نمنايشرازفاو روازرفعح ىنب نم اموقو ريع ىنب ن* اموق نأ يرازفلا ينريخاف قحسا لاق

 رازف ةيرثطاا نبا اودحنتساف اولشإ د رفعح ينب ريع ودب رازو اوندحو أوا.ةفريك يفب توب رفعح

 نب رفعح وني دعا و3 توربلا نم هيلا نءمتحاو هب نيحكاف نودحو نهدشن اف رفء> يب توي مهعم

 ناو ينطق ال ناتي افلا قنا لا ةيد لسا ين[ ا ضعإ نع مه كيما ا كما ةيرثطلا

 لوش ًاشناف كئاقل 3 نضل 1 يفاق تععنم

 لب املا ءادف ىع نم ىوللا نابو 0 ند ىنحنملا نعد ىلاح

5 

 «. قئامتلا تال اهلل كلو ل ف ل ا يل
 لداحم نم اه ايقس.ادعلا نويبع #*# يوالا, كنود ءامسا تاداح دقل

 لتاقملا حالس نطيتساف تولامه * ةباصع ىلوح نا الوسر تسدو

 ىلئ امح ىلا هّتمض فيسلا ىوس #8 اهبطراب ريصت - نم ىلام.. ةيشع

 *  لدابتلاب انتي ساب سيل انب * اوادابتو يوما نعي نهوعد

 لئاشلإا ءاطوني 2 هلع را

 لئابقلا يف ءرعش يفاوق تعاشو

 و نا نيد 1 ا

 هباكر أامدق وهلل تن ع نهو

 لب انا رابغ يفاكلا فردملا ىلع طاتخو نيشاسلا هو >9 زرت

 لئاوغلاب انني وبدت وا مكل * اهيفن كيوا ءامما اوت ناف

 ان

 ةنن

 نت

 نت

 د

 نت

 لذاعو . ودع نم ينمو ئداؤف + انه شةلانوشاولاام أف 2#

 د”

 د

#7 

 نب

0 

 لباق نيعلا يدم نم رش 0 *. قبح للعا نا يتوممت ناف

 هيدخا اذافنيدلا هاشغل افاللثم اهيرش نك هو ماصأ !انب ديزي قا ينالكلا دايز وأ ىنبدحو قحسا لاق

 ريرلا هل لاش يب رطاكيرشن ةيقعل ىلوأا نيد هيلع 5 مث روث هل لاشي هل )١( خا هنع هأضق

 0 ديزي ناكل اذ رو 0 ناكو ال ةيرظلا نب كيزت 1 لماكلا ىف لاقو 0

 :دايض ناو سة ضوالا 9 كم 2110104 56 ييعندو ةناطين <

 ةضشفع 00



 ال ال1 لفتلا لاقو ريما دموي اهلع ةبقعو ليقع يثب دالب نم قيقعلاب ةيقع.هل هبحأ
 ىر ربلاهذحاف يربربلا ةراح تناكو ءامنأ بح نم هللا عج رفهنمبره دق ديزي ناك ينادشلا ورم

 0 لا قف د لاف ةحا روت لبا نم | رش ءاطعا هن اكاقإو
 (١)روى غو مط لطم نمتدر# * ام دعب ءامساس> ياه رغ ىغت

 00 201 نيد نكلو » هتيضق» يريريلا نيد لق ولف

 روز>و اهدق فاو نيو اع #2 ةيدا رهث لك يف مها ىلع 2

 روبص ةايحلا يف انيلع روثو * انايحر مفف روث ىلا نحب
 رو_فغ ءاطعلا لز> ةلخاب * ىاراذا روثو روث ىلع دشا

 ريعلا داللا رهظ ع روذدل د يدم امو تدق امىباد كلذف

 0 م 2 تفكلا نإ هل لاش هل 0 ىلع جَح هقع نا م اح تي دام هل اذهف #ىوررو

 ا | ل 0 0 كلي شنب ةقع فرصت] يح ندسلا يف ةيزتطلا نب .تدبو ىاتلا

 ىجنا كل رعاالدل بحاص هل لاق جراخما هب ,ربطلا ناب تقاض املف ينالكلا هللا دبع نيرجاهملا اهيلعو

 لزريا كا و تف ككل نبا كرت نا الإ ني هد نزع تردك نأ

 وعدن زب :ىشت لد راك م هدجو هيلا اكشفالعح همع نبا ىلا ةليا هلسري نأ ىلع دادحال لءح يتح

 لاقو كيرشنبا هبقع ديري هماملا دصق ههجوف هءاع سلج يتح تيمكلا نبا مكتحاف ءاشع لبالا

 ٠ ههرط ىف

 ليكم نح دعل 00 يريسو *“ يولا ىلعتيمكلا نتا نعل

 لح رءطا ق. ل :ءلاو ان اياَقم 5 .اوذ د يلواذا هيج ولا يدا ووااقالعأ 1

 كيرش نب ةبقع هيلع جرذ نه لوأ ناكف رج رد هاك 0 ا مادا

 لاق مأ لاق ترمكلا نبا اذهو مأ لاق تنأ ديزيأ كحيو لاقف للا فرعو و هفرع هيلا ر اضن املف

 ايف لوش وأ هندصق هد كيلا كنتم راق بققعأي لأق كنأش اف كحيو

 ادو# 1 تاكو ىنع #* اصعلان ع ءادال اسذشدق بقعاي

 5 0 ىلا ىشاعتملا ىف يعرب 4 هدع دحاو يحانج ََك كس

 نبا هل ناو ىربربلا نيد“ ن م 3 اد يبا 00 اعف هائملع ةلعف ريخ نم تناكو ةيقع هل لاق |

 اطو ا يتلا ةديصقلا نم ناثملا ناذهو هلام نم كلذ يوس اهف م 0 نأ ا ركل

 نبدلا هياع رثك اذاف ةنس> ةمح اذ ناكو كلذ لعفيف رون لبا نم ةقان ةنهد ىنهد لوقيف راطعلا |

 هنيدهب يكن امهخالبا ند عطتقافمدق ام ناك نك ةارخا يو ةيشوح رك ذاذاف ىدبتف ب ص

 روحفو مط نوح ىوزو 46

 1:71 ابا 78مل 87107277 7

 اا 007

 اا 00 سلو 41 بر تو ىضفلا لكان قيقعلاةرضاح هو عيبرلا ةلبقتسم هضاخم
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 ها ل فس يا م كرب
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 ابق لوس هرعش دج نم نعود اكاوحم اعدوت ناد ا
 ادولعأ اريصخم حاشولا اهم م يرش لدا

 ادسيع بعاوكلل ىنء ناك دق * ايسصلا نا ايصلا منع اهنعزان

 ادد نوكيوأ تداولا سم هبا تملا كشيان
 نب

*« 

 ادوعوملا 2 قارفلا موي * ىوقلا هيفا 1 راض

 دهر نوأت هيغل ليسو ةماذت نيكو سمح برلو

0 ْ 
 اديحو تاب ناو ىلا ذلا لعق 3 قرلا ناغضلا كا ىتناال

 ادوةحدوقحللو توع َىَح د اهلثم نعد درحا نكل

 لاقحاب لا نب ىلع انثدح لاق دعس يفا نب رمع نبهللا دبع انثدح لاق ىلع نب نتشلا نرحل

 لاو مالكلا جنغ ن“ هللاو يو ةيريطلا تب ديزل تاييالا هده ل 0 يلا لع د 5 لاق

 0 ءائش تك يدك ىلع *# هنا درب 0 ول نم يمقن

 1 هلا ذر ىث اعمل 3 "لاو »*# هكيهو 0 يبباهنمو

 نير يقل همم 0 اهلاق يقل هناا ع نك تاس الا دعو

 هوداراف هل ءادعأب ةيرئطلا نب.ديزرسع تلاق ةيبظ ينتتدح لاق راكب نب ريب زلا انتدح لاق ءالعلا يبأ |

 نيولدا هَديع ةبيش تك 0 نأ 0 1 نع ل يالا اوضكرو اهضكرف هتاحا ر ىلع وهو

 كلذ ف لاف و م ا كر 1 اودع موب 1 ل ةلحارلا |

 ادوذم ءار د موب لتاقأ هنأ »* اهرا ا اعىلاينأ لهالأ

 ادرفمىفيسإ ًافادقم تنل دك »*# ترعف باكرلا 50 يناو

 ادحوا رخ اك اموي ةءيشاخا #* ىرت الو الاتق عطسا مترا

 ثدع ةيرماعلا نب ديزب ناك لاق دايز نأ 0 2 قحسا نب دام نع ةزاحا ىحي ( ينربخأ) ا

 ع هءاسأ رحزف هيلع قثف اكيدف كلذ غلبق جافلاب اهطرمو م ةلظنح نب كيدف 1 ىلا

 ظ 0 م وجع نودحح دقو 50 لاذ كَ لق نوماع ل اذ دق ديزي نوماع لؤدب ل الا نيبأف اف كلذ

 هللزاو 4نع نكتيمدقو نكياع لحدا كر نأ ينغاب لق نط لاقمأ هم رح نم نودع 4م تائو

 دلو# هلمالغ قناع برض اعو نهال املفدب نافعا 5500 هقيس ل جاو 0

 لوش أهلا 0 هلتقف م اصع هل لاش

 ام ولف ضاس لأ ند يلا ف ولا ل

 0 هّتشن رط ىلع هدصت راف هتاسأ ضء داو هنأ ٠ ناغف هل انا كنع عاق ديزي يار كك دف نام
1 

 0 ,ن امهل لاقودل نادبع هعمو ناكم يف أ تا من يل راندا يطل م

 ا ىفىداهَس ةيشحو اه لاقي ناكو كيدف يخأ تأب تحرذ يت> الياق الا املي 0 0 نارا



 كيردف لاف هراد ىلا اهب اقلطناف ناد.علا اهلمتحاو

 * امامويلا ةيشثحو نم سفللا د

 * يحدلايفدراوملا طب عدتالاف
 # هنأ 0 ناك بايط ءاود ]

 لاقف ديزي كلذ غابف |
 # اهلحر ةبامغلا دعب نم: اريثس

 * اهقالأ ل نا ندبلا اياده ىلع
 * ةهاف_س كيدف ىنم امدح

 ك5 ردا نع اهساعوقد
 لاقو رانلا فرحا الحر تعض وشناك اعأو لاق"

 * تعمجذا ىم رحال نيعلا ةنخساب

 * معراج رانلا اوبذع ممربخ

 لاف اكدف كلذ مم غابق

 دكا رد تايرع فاعأ

 هللا نك يق

 * مر> ضقت ريشق لكش ناف

 < اكل نا نوجا ملا
 ريق يب نا هللأ ردعل نب

 #2 اخ كمأ هتقال ىذلا امو

 كد ودعم ديزي لاف

 ناهقلا رويع ند 06 ا

 ىلع اذهو ءانلاب رور>ىملا ىلع الاب روصحلا لعافلا

 0 دز 2
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 رد اا 0 مؤللا ةلْرَنَم د 00 ك6 تنام ََح 5-5

 مدق ىلع ادهاش لعافل باي حيضو | ىف هدروا ماشه 5 دهاوش ن 2 تنل اذه 50

 ممربخ 5 ملي 0 ةناورلاو تام /اب نإ لسا

 ب 2 امبسعاو اهضعب قرت>اف ةب زلا ىلع تءقو يت>تضمو نادعلا هظقنأف ديزي داعيملاهدورب

 اهةينع اغإرمس تناك دق وا يدا

 ع

 اهقبرط ىلخملا ني احلا واد

 : ا,ةيرط ىلخ يووم يدذلايناتو

 : اهقوسإ كيدف لا ع ملناو

 اهتو>و سايكلاا مف تيهذدقو
- 

 اهقتوربامالغ تبن يف :نمتأر *

 اعلا ةيثلا عماجا ضقنو

 انرخا ةلسق 2 كناو

 * انولاظلدبزب يف مر

 5 [نوؤ رعت ان نسل رو * لكن كيلعت اوفاح الاف

 11 نا اذا مميشمو ل راسل 2 كلاقاف نعاو

 هوجحعم ةلاظاح ب كيردف لاقو ىعد هنأ

 أ نيح ةودح و خلا ن يتلا ها نورامس |اياو

 دولا يأ ام ردن م 0

 3 # 2 رش نمار

 لعافلا 00 0 هناق يقاكلا بهذم



000 

 ردصلا 0 - عردلاو اهرطشنب د رقعلا باب 81 - هتقلف

 * رفخلاح ارق وادلب كطشن *

 ددسن قناه تراوح هب نع قحسا نب دامح نغ ةزاخا ىلع نب ىحي (انربخأ )
 نياحر اهدنع دح وثاملا عفدب ىقح جرش ةليجةيدح أ سعا هءريطلا .نب .ديزيل كر لاق يحافحلا

 كب تءاح حير 8 اقف ةدجاسم هيلع و 9 مو ديزي هنأ تسحواف ماعد ناثدع نيدعاق

 اماع ضقناف ناباعئاهروادي امتار ةمززتع لاق ةادغلا كل ترجح ريط ياف لاق تاوزلما كاق لح

 لاق درطع ينادحو ق>دا لاق # ديز |[ امرتس ءاروترفطف لاق نايلعتلا غارف نار

 00 كل نزربي نهمماف ةءالفؤ ةنالف ىلا ىعم قاطنا هيريطلا نب 7 كر ى راق لاق

 نهدنع ناثدحب الظو ءودنلا اههلع جرش هعم هب بهذف كارحاو ىع مولا شارأ ١
 ' كلذ يف ديزيلاقو احورب ىح

 00 ىلء هللا جرح الاو تير د اين سارت نادم يزرطق نقع ا

 1777000 أرشن اهلئاوا نم يرطق يار * امدعب شح ولا ير يتح هب توبد

 حاس ءادع وم 0 2 لاق درطع ن 0 : ءقحسا نب دامح - نع ةزاحا ىحي ( انربخأ )

 وهو مهلاع رف هيرثطلا نبا مهرصباف 1 ل ف رانا بفض ةيرالعلا يا ل قيقعلا غن تن نيش ا واب

 مهعجاري مو هل ايح ىلع يضمو ةيده 3 كا ا نيلطاحأا مار املف هلها نم 1 رق اوسلو را !ٍ

 ه.يحوادرب هل ىدهاف ةهاخ اق-هداو ميم يفد 3 : .معأو مهدنع داش هوذ ىع تح دعب هنع اولأف

 منح نم. نتا: لع لصع نة ما فرطم نب ماه نب ور< نب مدقملا راع 5 نياعنو

 صعاشلا لوقي كلذ يفو ش

 وحل 1 نم ةيراج نيف تناكو اقيقرو البا مهم ذخاف# امعئْح يجحىلع ماه نبا راغم * | ' ظ

 ىتح ىتفل لحاف هلا نقتو هماج لح مظع ءالب الع هباصاف ديزي يا يذلا اها وم ناكو

 0 اف لاق 2 لاق ريخ كنفأ لاَقف ةيراخلا كلتىف هاما ديزب يلا كك 8 ل

 ضرتعاف لزوب نب يرطق اهلا ثعبف هيلااهعفدق ةيراجلا فطخ يتح امايآ هل رش ع ا كلا

 ل كناف ءاجنلا لاقف ةجافم ةقان هل ىطودقو هلا انشد يس اع 20 باهأ نيب اط]
 | ةنباللاقو 5 و كر | ينحأ 0 ل دّقفد مراد ىلا ريصن و ريشق دالب نم جري ق> حبصل

 اةكدحاىرطقنك دق لك يت> كلذ ىلع ثمن تاعففهرثأ ىلعكليذ يبحسااهدنع ب رسشي ناك ةرامح

 ! ديزي لوقي كلذ ىنفرحاهملاهسي> رح ى 00 هناكع ندا ةديزمب رفظف اع ساق ادوعابن سانا

 ايلايل ردح يدييقتو يئاون * لزوب نبا ىل امنا ىلإبأالالا
 5 1 لعام 0 هل * مقا 0 وف 00 اذا

 ! يقيل دارا كدف

 نيزياكرل م كد نا تيك سس سا رك تميم

 دب و لاو فار لا ا ا لاق م رع نعال ب لضنلا ةقلخ ا يقر 0

 007 03 2777 2 77 ب ا ب مسا دج م و ع سا تل ع 27ج مس ساما

 ا ناكر رعش مهلك سانا نوجا ند را افي رط ناكو ءاسشكال ةيداحمو لزغمحاص ةيرئطلا نبا



 ٍ لذ هل وهل ال ةمزالملاريثك ةقدصلاو مج آلا 2 6 ناكوققرلاو لخعالاو لاملا 0 سرر

 هنيع ىلع ىتستف ةيزئطلا كب ديزي ا ىلع ءاعرلا 0 0 هينا ةعقولاو ةئافلا الا ىلا ل داك

 ذأ ءءاج :املف دا ربا غابو ا ليا نم ةقان نبل 0 هنيطعاف انيكس يننيطعأ لاقف ا نمط

 ديزي نق هاو أملف رضا نه ةودسأ هيف ءأ مب ع ذا ءاملا نع

 ع 0

 وق ديزي اه 6 همنشو هقسفو هردعشما

 000 نوثللا ملا داقاث * ىأذلادف ىلع ندتدتال رونا
 درذ يدلا ا تان رةعام

 مم كل اع اقيض نوه

 ل ا 2| ار سال

 ةرداص ءامال هدر اوريخ ام 3

 ريصأعم 0 ماركح نع نزذ

 * ريذاعملا يف ه ناصري 0006 از

 200 ودب نم طاق ٍِق انذإ

 روبج ريغ مكدع فيضاا ل>ربأ *
 رود:ملحرلا ليقع نع لحال نإ

 1 ا 7 77 م جت ع تح ج2 بر و جو و وتم

 اف وا ل هطلا نإ دير ناك مالس نبا لاق لاق ةفيلخ وبا ( يف ا
 ةعبس اوه يتح كلذك اولازي لف رخآ مث رخآ ءاج مث هيلع علطدقءاوس باشاواثدح ذااهدنع وه

 لاهفا نءانلا نا ا ا 00 اةففدول
 ع

520701 
 ايدي هند حجل 5 ١ د مهاك لصوال نلودسا عبس يرا

 * اهني الا كاذ نم يلراص اش * اوشحوا نيح مهطمو ىمهس تيقلاف

 اهيد ا ند ا نيد ىلع اموبو د ةذو دووعلاب اهارت امويف

 ا موهرتزم> نيعلاب ع 0 5 نهو 7+ ا نيعلاب ءاح نم كلب ادب

 اهراس دقو امم ف لاقو

 بيبح يلأ قوموم وه نمو * هيح مسا يرب م نأ 0

 ا 2

 1 ٍح 7

ّ ٍ 

2 
2 

2 
8 
0 

0 
- 

 1 تبيقر هيلع الا م لدتا تن انوش الا دأد وه نهو

 بورد>و كك داعا تلاحو » :اهمالكح ىلع اوحأ ناو يفاو

 *. بيطت ةاورلا ه | وفَأ فاوق #* اهديزي ءانش ليل ىلع نمآ

 بيصأ كنم نارجطا و يأنلا ىلع * انلل زب ال ىوقلا ضده يرذح | ىلبلا

 بوغش دلا يثاوال نا اءمكح #* ةبغش ءادل نيشاولا ىلع ينوكو
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 ا ليوعلاب ىف قود تعءفرو يعض وم ىلع نوفش "او يي :ويلطي لعاو رحفلا عولط 10 تقفا من



0 00 

 ! رع 0 محلي اولاقف ةصقلا مولع تصصقف كناش امو كريخام يلهأ ىل اقف ياكم ىلإ تءدحَرو

 ]| لاح اكو :ةراشبال كلّذك لزن م ءاكبلاب ينادعساف تايبالا نهتدشناو :يملا ءاسن عمتجاو ِ

 نك كو دعا يف 0-1 إذ اقوددص افي ع هسا هه رب مهاك او 0 هر وك 0

 0 0 سيلتا و نه ىرصن ىلع ٠ تف> عادص نهالا هتنهد الو طقم الو طيذد؟ ى 5:

 وهوهضع ءاذغلا أذهو هلك معلا يتدشنأ اق ةلنمح تلاق تاحملا ىلا هك كذلك أَو ا الو ا الو

 لجأ ةنيثب ن :رعئرملاف قفا 2 لهدف لول قل نفآلا

 هتلر ١ الع مدق املف | ا م ةليج عرس نبأ راز لاق ريرحينئدح مالس نبا ( لاق)
 ةك”رابخأ نع هلأستو هح راطت تناكو ريا أديعم غابو اهريخاف ةك٠ داخل ءهتلأ اسو هتءركاو|

 1 هللا ناحعبس 0 نبأ لاذ اه> راطت تادتاف ة ةش رظ ةقبل ةنسحم ةيراح اهدنعتناكو محي ْ

 ؤ نبا اهل لاقف هياع ص ًاتينأ لخادا سلو ريمأ هب ف اكن لك دي تااق ءادتنالا قحا انك

 0 ىلا ناف دينعاب فكل تلاقف كؤانغمأ كدا لا ا ا عردا اهو كءادق تاعح تقص رسم

 ظ ا تدراطو حرس 0 ت١ ةةتارتلا نيحادملا هوحو يف اوثحا لاق سو 0 هللا ىلص

 : ٍ قااطلا ماج

 | ميسا 1 ف كطحص *« امغون رايدلا رانا فرعتا

 ا 00000 اة الاو اروبش * انشاد حاورالاه تع اذا

 ا 0 ترغو د« ةيريملط نرغدت نحسأف
 1 '' اهون الا لالطالا فرعأ اهل * ىبلاو مداقتلا لوط اهريغو

 00 || لاق دواد ريمان لاق يلكف ءانغلا لهأ.قاذخ نم ةعامج ساجلا كاذ رضح هناك تلاقأ|
 : قغف هناه تلاق رعشلا 0 يف يل اتود كيسانأ اه حرس نأ

 مصعموافكرا وزلا ٠ 0و #*# تفعدقو كير رب تماق يت جاارابد

 (مضحأ ةيرباسلا يلبك 0-5 ةحهب تاذ اماحاماع يداه

 امأشأ ريطلا هب ترص الدب هب خ* تلادبو هب تاي آل تنايف

 امولم 0 انالّتم نامولت * ةعخ دع انه ناتلذاعو

 كيس اذافا كءادق تاع دس. لاق كانغ نسل كتاز كل انرفغ دقو دييعإ تلمح ةليخ كلاق
 ىنغف قالا ندح كنأ رعأل ياو تاه لاق رءدلا اده ىف هئلتع ان ًاضياانأ

 امرصتو اند نأ يتانادعاوو * اهماع باتعلا لاط دقو تلقف

 مى ءرءالرهدلا فورصب ىنك * امد ام ىلع ينامولت ال الأ

 امرغم ق قا يف قا اننالا ىربالى نه # ةلض محلا روع ال نامولت

 نأ ع :غأ الأ كلام لاق الع تنأ يتلا ةقيرطلا 0 الو كب نظلا تودعام ةليمح تلاق

 ردنا اذهب مفدناف تاهف نسحتو ءانقلا ديجم الأ كتملعام تلاق ًاضيأ
 ات نأ ت اواح اليا يضاذأ * هصاصخ لياقلاتيبلا اطءي -



 50 ىلحلا ساوسو مترت # ةىمةيشخلاق وف تفرصنا اذا

 امظنم ارذ_ثو توفاي دقوت #* هنيزي نيحللا رون افك ارحنو

 امسيتف اصلا جاورإ لءالا نم * ةعندمب هله ىضذغلا 0

 ١ ايط سفنلاو ةوق لقعلا ديزي اء كلاما كتوص ناو تءظنام نسدحو تاقام ليمح ةلمح تلاقف

 0 ل ركعاو اقصاوتم نامزلا'رتخا فو الع ناك الا ااه 1 0 امو ةلوهس ةءيطلاو

 0 ىنندح لاق يوللأ 4 ةمسع 3 ( ينثدحو ) ءانغلا يف ةصاخو نياعملاك سما تفصاولا ف 7

 لاح لزم انآ دقو راجت 1-5 صوحألاو ةمشر أ "ناو قرع ىف ىأر نم
 ؤ نم كتدصق يا رم اط لاقف 2 0 تاس -- املف 2 5-5 مط تا ءاع ايا

 | قخمو مولا كسفت' ات ىعرش نا تيس[ يقو كات 0 0 كاف .كيلع مالا كب
 اكل شلحملا نيل :تلاق كلاس هن الا يسال نأ صوحالا اه لاق لمفأ تلاغ كلخم ا
 لاق الك ص وحالا لا نكي كت كلذ لمت نا 2 نإ هف ك ؤاكرش * موقلاو

 تنغو دوعلاب تءدف هللا كقفو قيتع يف 1 نبا لاق املا رايخلا لمت نا ىرأ ناار

 دعسلا قز ومها عار 0 اضف تقم اذا ايوعلا ©

 دكا ىلع ارفكه ةم-ماو * !عراه تب روز نفد لاح
 دك ماك“ نيفر ناع * مدس متم بلقل نما *

 دهتلا ليكم يقرطو اع د# ريم غوحا
 , ءانغلا لوا تنأ تيطعا اذام ةلبمح اي كرد هلل رمح لاقف ةمرمص رادللو ةلزلز تدمال تع.س دقلف

 تعود وعلا تذخأ 3 * ثيدحلا يف اوذحأو ةعاب كس 2 عر

 اديكلاعدصي ًاماقس كوثروأو * ادفادق نيبلايسم ارد

 ادن ندا الو د 2 هلو رم اط م

 ةايح نأ 2 5 مو قدس نع يلع سولا ىرخم يف قاطم لمر فنقخ طايسل هيف ءانغلا

 نيد ناسا :ن ٠ هنأ هب ذادر> ناو يعاشطأ رو يداولا مكمل ًانل هيف نأ مها رك
 ا

 5 | مهاربا رك ذو يط ولا ثلا ليحلا نم ةئشنب راع تاو ا رمل دج

 رشا 1 اودشو هي اوةفدو نيعمحأ موقلا د 1 هيف عماج

 ' ءادغلا ريضحاو تاقام قا وتاعاك ا هوركملا نمكواقوو ءوسلا نم كادق نحي اولاقو

 ا عاونأب دعو مث ةسابلاو ةيطر لا ةيك افلا نمو ةدرالاو ةراخاةءىطالا نم عاونأب موةلا يدغتف

 6 ل 0 لاق كلَد لل :. "دع يأ نا لاقو رسال رمع لاقف بردا

 دام نا ع نم ل تننظ اك كلذ سيل را لاق مارش عتتعي نأ ةليج ءازح

 نم دبر هع اا دتتع كلذ هني مو هانردع كلذ ىف نمو هاير 3 هحورب يورد هس

 557 1 نع لاق كتدعا ا نام قر نإ لاق هداج سذذالاو هلا ود ءاش

 00 هنا انوص تت نوم موقلا تر 5 ا ينودجم من ا اولعفا يلخا



 امترحح يف نيعلي اهلك # اهل تاراخل تلاق دقلو

 أم جل عت 0 ينعبتيال لظلا ىنع نذدذ

 اماح ف ءادنبع ةافط »+ ىد امو ا قلاعت ع

 امهر نم جمال هس 20 ندو 00 اهل 0 شطب

 ع 0 لان الهر ل ل هف نأ يعاش.طأ 0 توصلا اذه 0 6 1 هشه رط 0 5

 هصيق بيج 5 اا هالو هالو رمت حاصف يلع د مولا المر ميس نبال هيف نأ ىحانا |

 دق موقلا لاق م يعن ن 4 فالح مللاقو 1 2 م دو هيلقع هم || 0 ءا5 راصف 0 ىلا هقثق

 لعل باش ةليمح تعدف باشا قير 2يف كانقراف انا ريغ انيا او كب 6 ا

 0 8 هحوق قع ينأ ن 1 ىلع الرا ا ناكو 0 طزانم ىلا 1 فرعنا و اهسلو + امقق ر

 نالذد 5 و 38 فرصأناو هل.م>ح ا ءاقف هدم 6 تارا 0 ألا 6 رمدنعلا هل >>

 ينربخأو ةليجتجح لاق سنوي نع عماج 0000 نع يأ ىنادحو قحسأ (لاق):ارورسم

 نع نأ اح لاق معا | نب قحسا ان لاق 00 0 6 لاق ساو ن 5 ١ ليعمسأ

 ىتمتلا دل كيا انيك لاق لع نب نسما 0 ل عماج نباو طايس

 ها دقو تدح>ح هل >> كا اع >> |ولاق تعض 2 ل 0 لاق 00 نب ريب زلا م لاق :

 2 ناعييم نسما ن ه اهعم 50 هش نكد 000 5 اح د هلكر يلا 0 مداخل م«ايادر

 ا ناز ثكاللامو كدعمو 0 37 حاشم ءالؤه هللا ههو 0 دقو يحضذلا ةمونو

 00 ةبابحو ءالأم | هلع ةهر هلا تان 5 الا ندد ريا عفانو 2 لما محمدو ةروبط ن ١ عفانو

 نبأ رك ل ريغ ندو ءاقرزلاو ةديعسو شيعلا ةذلو ةليابو هعرفو ةيسامملاو هلدعو ةدءاخو

 5 / ملاو« نم ءاسنلا : ند كالذكو فا را د نهةعامحو بيصأ وة نع ريثكو ص وحالاو 6 3

 هنق 0 ءاهز اهتحلو اهردقل ا ءاغعمو اه أ ا تا اعد م نا او أمعم ج < هنأ كاد طايس امآَو

 كاد ريسغو بايقلاو جداوبلا ّق 2 ل ندهولحو 0 3 ل م نولاو» ني 0-6

 اهعم 6 هنأ رك ذف 3 وس دلو ند 6 هقوف | 0 اهرد 0 0 نأ هل .> تب و

 برحععلا سايللا عاونأ ذاخما 2 ا 0 نيالا ءاهز نم مه مدس نو مخ نيذغملا 0

 عمجا فلق ١ لك اىأ رام مهنا ةئيدملا لعأ لاق (مف ليقو بابقلاو جداوبلا يف كذكو كا

 صاير هاو حرس نب أو ححسم ن ١ كييك مهاقات 1 وب راقاملو |ولاق ةحاللمو 0 0 رؤس

 ريغ نهدهو 9 0000 نايفو 4 لَك 3 200 ك0 م لأ ر :

 ند مهريغو ائيوس ند فارشالا 0 هعامج و اهعم وهوالا ةياغم 0 قداح نغم ع امو 00

 املف مهله حو أمءج ل نورظنب ءاسنلاو لاحرلا نم 5 لها ءانسأ جرو ءاسنااو لاحرلا

 ادا اسجل اعمل اولاق ثيدحمال ما ءانغلل تلاقف“ ًاساحم ىا لحم نا نوكملا اهلأس اهتم تضق أ

 اياه 2اس 222لالالالللاااا7اتح ل" بلب-ل بلبلبلبلببتلل



 2 ماهو قرف

 نين م ا ية يجر عب

 211000101111]ز] 1 ز ز ] ] ز ا

 ىلع مهلك مهانيمس نيذلاموقلا مزعف جراخ ينافةنيدملا ىلا اهعم جرخ الا اهئانغ عامسال بح هباق يف
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 اهاقات ةنيدملاتمدق املف ةنيدملاب امممح نم رثكا عمج يف تجر طن نم ةعامج مهعمو جوركلا
 م6 وب ند ءاسنااو كاحر لج رو أم 2 هب تدحر : حام ناك 2 تاخدفءاسألاو لاحرلا ل مهفارع أواه أ

 | عملا قرشو اهأز 0 ا 65 اف ا م نيمداقلا لاو قاوعءود 5 نورظمب مم هرودباوبأ لع أوفقوف

 كلذ نم-تفكسشاامو نشل كلل مهناوخاو مهبراقا ىلع كم لها كزنو مهلزانم ىلا

 كلة كاج يفا ةعسبر يلا نن ردع تلاقف ءانغلل تسلح مانا ةرقع اهودقل ىسء الا ل ا
 | تادتياف ءاسنلاو لاحرلا ف فاشل راذلا تضخ موديلا كلذل سانلا دعق تش اذاو كباحالو

 دمنشس ندوة سدح سيو ىف ف تلا

 ل تاهولا» ها َ 23 ١

 ان نسشلف ادا كالدأ لتحاو

 هن ريع عزاب ا

 اهققوم تف امون ننال

 نبع ايف ثكملالواعب تدرأ اذام < ةسم ردع ف هلا ىلدل هل
 نك 0 جملا كك تعا ق 2 ايوا ا[ واع تناك

 33 نمرحبلا فيا اذا

 را نم ظح وأر كندا الا
 نتف“ ىلع ٠ ى 6 3 3 0

 يعد نيا

 2222 2 ؟+_ي_يٍِرير ير ىببتبتتبتا 711525 ئ59319 525 ري 52ر1 22 2ايام

 0 ندا ل ءانغ 2 اوعمساو مها لاق هوا وعمسأم نسسح ند ٠ موقلا جدو 2 كا سد ا مواكف

 د هبات ىلع عهدلا ىرح 6 1 نيع تعمدو مويلا كلذ يف توصلا كلذ ان 0غ

 . هو د عفرو 2 عفداف تاه كلاقق حرس كل ىلع تلف م 2 طق هريغ الو لفح ف كالذك 0

 لاَقُذ رمي رءشب

 ظ اروط انط لاو ل ا

 ارظنان وم وه اذا * هل مالسلاب يريشا
 ا ارمع يلون بايزا * ةفطالم يف يىلوقو

 ِ ا ينن رب دقن د اولا ,حمادهو

 تت نب ديعسل تلاق مث هلثم 1 هنأ لاقام نسا نم ندالا اذه يف حرس نبا ن م عمسف

 ين عفداف نامع ا تاه

 يدل كام يح ا 0 تقعتل 2 هك أمل ناجل ني كلق دق

 دوولا ل |ءس تت

 داص رد> ىلا نا ىذلا تك

 تاهس م عرب 2 هم ردصأ ردم نءلهريخلا كا

 * 15 تدي نط[ تركت [كن

 يدجحو ادب ذااهاح نمتدصرامك .* اهعش نود ةلدغ تداف تاون
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 ىف تاه د.عماي تلاق مق عرو هنم كلذ نسحتساف

 لقعاف 0 يلام سبحأو * ةاودعىذ نم تب راح نءبراحأ

 لزنم ك اين وأ مصخ كازبأ نا * لحأ مل دهعلا مئادلا كا

 كدِعد د ظناف كنيع * ىنتهطقام اذا ايندلا ىف 207

 نبا تاه تلاق م 3 1 نب نعم رءثلا اذه #* ءانغلاو رعشلا رابتحا دعاب 0 ةليمح تلاق

 0000000000 اور ءاددصلا ىف بحب يذاب اله الو كلِ ل رخؤأ مل يناف زرح

 ينغف نييندملاو نيكملا نيب 0 0 تا اق دعاو اعقوأ انك رومألا

 0000001 3, امد ترد * هلعأ يسحم دق ميري تققو
 هلح 5 تايبارلا تاكحاضلا اط # رغثم نطلب 3 ءاحورلا ةلئاس

 هل_غاش وهف ا اموي قلب. يت جم #* ةدم توحلل نآالا تو

 ١ لاق أديعم سس اؤأ نا حل لاق كلذ عرسال 3 ةئلات َّق كلادب ف 5 تالطخلا انأاي ةليمح تح !امفاا

 ىنغيإ عفداف تالكعلا ىلوماب تاه ضي رغال تلاق 5 ا ام تو هللاو دعم

 مك نقي ع موعلا ناو تمدن # مد أوو د ىلع ىىدب اوف

 مهصلان م تالّذاعلا بيجااال ذاو * خئاش اا ذر ىلوح يوخإ دو

 5 دم ناوولاب :ئرمعل اراربع * درب نءو نا ولا راع تذلر ا

 0 الا هلا جوام هللاو ضرر كان كءانغ تديفا ذا ن حي موساشنء ورب 1-2 ةليمح تلاق

 هسفن ءوفرعو.ءوةدصأ ءالؤهاي تلاقف' ةعاملا ىلع تليقأ مث كانهاد مف كظح نم كانصقن الو

 1 عام ]و ت1 ناك دف لاقك تضرع تع 2 | تاجا دق 1 ارقد موقلا ل اقف اذ هناكع عنقي

 ١ ة تلاع نبا ىلع تاقأ 3 ” دعتال هل تلاقو هرذع تايقف رذتعاو اهبوث فرط ليقف ةليمح ىلا 9

 ناسح رءشب ىنتتق تاه رفعح انأاب تلاَقف

 0 دولا نمنع + :
 لئاق لاق ام ريخ نم 00 2#

 لئاضتم عشاخ هنم ناروُخ * هبركله نهنالوملاث رح 055

 لئالق لايلالا ينفلا نيبو * اناس كتيقل ول ينيب ناكامو
 | أادحاو 0 يئايننت نا ب>| تلاقف حدبو عفان ىلع تاقا 0 رفعج اياب تاقام نسح ةليمح تلاق

 قاحو يش نيربق لاز الف

 ١ نو داو توها أمعق

 تأ رقا ىلع نيلصاو يي وطه 7 كف رع داعم دلا

 56 4ةيعنم ن»ه ري_سو #* فافع ق أدو نإ 5

 تع فر ملا د >اوو مر لا هش نم ام 6 اودحاو مو ءو دحاو هللا م اوه ةلممح تأااَقؤ
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 اوعفدتاف ادحاو 0 اونَع تلاقف ةنالثلا نيلذبلا قلع.تاقا مثبلاط ىنا نب رفعح نب هللا دع

 ىسعلا 2 نعش أونغف

 مولا مادعل 0 ىوقا #* هدهع مداش للط قم :نح

 0-2 ندتعلا 0 9 1 _رعلا تاهو 2 :قوريع اهاها عبرت دقو رازملا 5

 للم لج 5 0 احر ته 2 أعاو قفا لا 3 دا 9 نزك نإ

 ريدلا ضايح“ 0 0 كنود 36 تح ,صآف(1)نيضر >دلا 0

: 
1 
0 

1 
5 

5 
1 
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 تاه تلاَقف ةر وسط ن كن عفا ل تاق ا 5 مكحاورأ قافنا نك مكئافب 5 0 تاز لا

 ىمغب عقداف 0 اسالا نس أبو راضفغاا شهاب

 يمقس نطب“ مهلا يداسو * أ تبو ىلبل لوطاي

 قا اماقر ترص #بأ : طالبلا يلءامويتقنأ

 تاه كلاما, تلاق 2 تودع تالا لآ اذه ىف حيرس ني هللاو ندسح ةليمح تلاقف

 قرات : وذل اه محا نا تدرا ينكلو مه مرد | ةقدط ىف كيل ا مل يناف

 5 لوا

 انارقا مهلك موقلا 0ك ركساف ءاش ند لوقا قا لضاع الا هركش, الو ملاظ الا كلذ عفدب.ال

 دحاو َكهَدَمَو ةرخاو ةش رط ىف 1 هو يدنع كنآَو هف رطك هطسوو ه

 : ينغي عفداو تلاقال

 #2 انرقو حلا يملك هيرتز د يدعم تواع نودع

 اتعاو ةهئم "با اسم اًمأو * هتماط ايرن امآااؤويسصاىتيها *

 « اندم تنك امو اسد تلو © يسلط طا ا 0
 امضقت ى> لصولا 50000 # ا رحم :ودعلا تلا 0ك أ
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 0 2 ا راو نس ص 17 ه اهدنع ون و كود كان ف رمصص 2 اولد

 اهءاذ ةعواب ,ةاد و اهقلخو | (عي-و 00 ناكر يوسف لأَعُف هلم 2 تع ا امون كابأ ثدحي

 0 ور ىلع تاه> واهماع ةدافوالاموب ه1 ا طايسلاق مث كلذ كا امش اهامم ءاسفلل تلا

 قوف توءصوو ةغيصملا تاع | عاونا نا نه زاتكإ لا دقات اك ل اروعش 0

 ناكل تلاقو 5 رفعح ا هللا د ص 0 تهحوو ىبآا عاونأب نعد ناجحشلاو ووءشلا

 رع لا ةياذا يأذو تاز لتحمي كم نكلو يتلاسر نع لجيكردق أو تا 0

 ردم مكف لدن ره عا او رو تدم 3 رمشعم م >1 حفصلاف نم نا ير 2غ 1

 5 ناك نم يبوطو اراظان مكهوجو ىلاو ًابراقم مكل ناك ن نم ينوطف ىلاوملا مث ويصل

 اذه ىلع هللا هوا ام فرع و كردق ليد كل ليولاو | رم 32 ا ا 0

 0 دح و رع هللا ١1 ف ىلا ةلالخا ل ١ ليلح ا 5 ريغ 0 لب ريك ةريغصف مكل ل قاخلا

 ريغ هب كلب الو هعضوم نع لقني نأ حامي الو كا "0 اا دجال كدا

 تملعذقو انريكو (ريصل اهء[رك او الاء الكتا فر ل1 كت تا رق اءاف هقيرط

 | ىلا _توكترلا ىلع تنكس للاو كر 0 ا 5 ينفتال نأ ةيلا تلا دك .

 يعودحر دعب لععاح ىناف اهدارم كلذ قفاو اذ | امأف م ور يمنع يف ناكو ا اذك عض ظطوم

 | كلذ ىلا رظنف مهضعب فرو اهلا همم ناك نم ضبا لستم اهب ىلإ راس ن1 0
 نسأل اينك 1 :ك اريخ تربوا ةلمحاي لاق هسفن نم عقوو هبحأف ةذايلا ةئهلاو عرابلا 2

 : ىلحل ًاطبش د 0 نا ك ك وعدت لوسرلا قو كلان 0 0 لابو م كاع ةرودطقمو م 0 ش قل

 ظ

 نب هللا دبع ال ساجلا| د_ه تاه كلو حاصل ليحل ل ا نا 7 ساب#تلاقف تعنص ان

 ىديسأي 0 2 كيعل ريع تساحو أماع مقأف نيفد ير اوحلا تماقو هس ًّ ىلع تماقو 0

 تنغف ىلب لاق كدنغأ الا
00 

 رديلا رمقلاك ليالا مالظ ءىضي * ههجو ناك يذلا دما ةيث يب
 يرغلاو ريتا كولا لستك # م * ملسنو كوهكلا رح ل 7

 هز رش نم نوللا نام ىغا 00 كياا ىتاملا نع وأ

 رمغلا ليسلا كلذ فانم دبعو * مشاه ريخلل مث جيجحلا قايل

 © عباس - ىناغالا - 146 )
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 ند لددعلا هللا 6 1 »* اهم ىذا ناك يدف 5و 02 ١

 ندحأ 000 ءادعؤ اا و ىلع هيدنعأ 0 ةفاذح 3 هلم هحاب تاسحأ هللا كي 3 لاَقؤ

 هللأ كاسع لاق أهمج نب رع املق 25 ىلع اهراود ىنغَو توصلا 6-00 نولع تا نبرعذضف

 دينع نب صاع نب ةفاذخل رعشلا اذهو نيرورسم اوفرصناو اودغتف ءادغال اوفا هباحص ال لاف

 ناك لاق ناكملا ضعإ دج و ل ( علا 0 هب حدب 0 ىدع نب حيوع نب هللا

 رشا ه روش هيلو اهبرط اسدا اعادعش أمخعس | لعد نايع لل وارما نللا ديع وهو يحرعلا 1

 ١ء  1رعش ناك هس 00 بدأ دقو هيلع امدق اناكناو معتز و كل 9 نبث رخعاو ةعر ينأ ن

 هيلاومو ةناولع - نم هءاج ةغمو ةكم ن 0 5 و جرش ديص ب 0 ناكو 0

 نيدو هش ىرُخ يجرملا ع توما 0 جرعلاب هلآ لاك خل فئاطلا وح مار ا

 املك هعمو هيلع م م هلزعب ءىلآ ندا يح 1 556 ىلوللاهضمأف مالكتيمأ' يف لو

 غابف هلةةؤدح رخأ مثاولعفف | منار وهو ارم اودكني نأ مه مأمن هوقنوب نأ مه ىمأف 00 5

 دقو ةنيدملا 2 هحوبو ديصلا هل 1 هيلاومو هلا 4يم رع ا هل رم نك جر هيلطف 0 م

 ماقملا داو و الليل ةئيدملا لخد يح هقيرط ٍِق فعشو كاسب لزب هن لع ا هناا تار

 هد ةبادحو هههسو هئع كك طم هادا 31 هرعشل ينغأال نا ا هل مح رم ف

 ر مو اي يم مدق هنأ اه ليقف هريخ 0 اناشا هل 0 قراط تلاق رد هناك سلع ملف

 هيلا اطوسرل 1 نوورال فازشالاو كك ناعالاو كلر ند هل دال وه ا ةئيدملاب

 هلاساحم ًاضيا صود> الا ناكو 0 ردحالا كنلعق هف ا كال نكي الورا 5 1 كر يل زيه

 لقو يع أ تااق ان نب ناك يذلا عم صو>الابيىل ىلا لاقف هل هج لزم يف "هنن و هن ىرج "يشل

 ذأ هللأ دع ناد و كل دبام عب 5 كلل 2 قبو روظت نأ تدحأ ناو رهشبلا كلدب امنع دو هل

 الوسر يبه يهح وف كازعع كاان ياذا امأ ينقع اذه سرا اهل لاق ا 111 نام حعاص

 اتايلوم ضع صوخحالا ىلإ 4وم تهد>وف كلزمم كدعلا ىلا كارا ا 6-5 هل ناف صوخالا أ

 هلي ىلأ هب ه>وو ا روش لاف 0 راسو هراوج 0 4م ركأو صوخحالا هلزف

 اق 4 و 1 هلت 0 نكات كا ىوبلا هللا لت انالأ

 اق 00 الا دوا !| ٍْق هاأعل ة.لح ر رع تي.ح نك امو

 اقطع - ند م يعّشمإ 44 ا تيا تاي انلالاعو نما

 اقرطأو ىضغأن علا املا كتعد
 اقر ل1 لدعلا ده كم اه

# 

# 

 8 دايو رد دقع لحم الازغ * اقاعم نيحال باقلا اذه قاعت

 # فلا نع داؤفال الهه تاق اذا

 ي 1 اع اح قيدس 0 نا 4#
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 اقنعأف ميركلاءرملا ابصلا داقو * انايقناكنمبحلا اذه نسدقف

 اهل لف رشي نأ يااا ىف تلاقو هل تقر ه ه رع شت

 نأ اها احف ةيلالا كلت يف صوخحالاو اني ص نا هللا تيدر 0 تدم 2 0 نينغلو كالزنم 8
 نم قراف دقف مذ نم هبام يجرفف “كيلا هءيفش هللاو انأو اهل لاقف نيهلا ريفكت صوحالا تةرعوأ
ْ 

 ع هر عشنا هناللو هليرمسا و هلاسأ ْدد ىوعمو 3 1

 اقذم يوم الإ ةفقلت نضع اقلظامك يوزاسلا نا دا
 0 قراش داك نكملو ها صوخحالا ناكدم نب ساو ل لاق لاق اناهأ صخا ينادحو

 00 كك هذو ساجملا ل اهأ 0 هار 5 ناش هح ولا لي تح مالغل يو | ملا راصف تما اذا

 3 دق لالا مالغلا جرخأ ّك ١ صوخحالا ىلا هل - تراشاف نابع ٍى نا «رأ وللا نع ظ

 مالغلا ىلا رظالاب هءذل رب 7 ا مالغلاب ناكو لئاغتو صوحالا ىنأف يس ىلع ديلا يساي

 تكا كف | 0 الع ناكو هءلا نرظنو يراوحلا ف ناسا هوحولا ا مالغلا رظناو عامسلا عم ْ

 صوخدالا بضغو جرذ و مالغلا جارذا روح نم صحا تر ه سم أ رووطو ساجملا ةيقاع ا

 ناك اذه مهضعب اهل لاقو ةليمح نم ناكئامع سلا نعل 5 ل ملو مالغلا عم جرخو

 قر ُق هّيار قدح هب تاع الو 3 ءىجحلا ُْق ينذاتساام هللاو هنا تلاقف هللا كير كب نظلا ظ

 نا هل يغبني ناكو ىلوا قا نكلو ضوحالا تضغب ىلع رمل هاو كلذ لف انو هلا

 ذأ 1 ف نر كل.ىنذلا هللا تاع ندخل لها قرش املف هلثم ه ا امل ىابإ و هش ضرعبال

 نمااكإ دحأ غن و ين٠ غل غلب و كلذ ينءاس دقف ناك يذال ينّاض سع 0 يهدم تفرع دق 1

 هيف ع ا هلو يل يلم م نا ر مدع ككل اذه سلا اعد رف اعنضت اماو ءامح 5 تا 2

 ْ ا 0 اليل | اع ا تدض ردو صوحالا َلاقأ رم 00 تقام قاككام هب نيحع اع

 أ

 لاا ءاع مسقاو ضو لا املاوم نم َر امي الأ كلذ نعد 1 وح ن 5 ةدجأاو روظن 5

 . هرعش نه هيغل ْ
 0 تضمن« كداْؤف ف بح فلاوس تديه ةإب نم أد رفقلابو

 تاع رمت قاخ تاذ انانثلا دورب #* اهلا كا عمدلا ير ةليسا

 بعل ىهامو 0 ذانسحلا لك #2 ةدايز اق مو 0 نا ير

 ؤ ىناذ ديو ىسفن ينيحعتف هيل ءالأو ا اهعو هن عل زر ناو هدم ناسا كارا ماع نو لاق
3 

ْ: 
 انصح ده نأ نس ءئثردحلا اذه ىل ثدحلا لاقو هنن او ةوختلا ن : فعل

 سلاتدملا نب لهاهملا نب ديز وهو ليلا 0 نبا يف هلاق يوذغلا ليفطل هنأ يدع يذلاو هلم

 ىلع راغأ ”يط نب ثوغلا نإ ورم نب دوسأ هتكلو هل بقل ناهنو.ناهن ىن دحأ اضر دبع نب

 رو عا ب كلامو ل 6 ينَع ف لَيقلا رحتساو تر بالك 3 ا نين اع

 رق ب دعس كلاموهو ة هو املا وهو تت دحأ هوو ناخد اننا اءهل لق كلذلو ناحذلا وه
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 00000000017 2ك الاوم سراد يف ماع ىتب عم ىنغ ناكو مه دعس نب نافطغو نالبع نب
 ةليوطلا ههديصق كلذ يف لاقف يره نب رايس مهلعو 'ىبط ىلع تراغا اننغ نا ص ءاردشو

 بصنم كداؤف يفقوش فلاوس * تدعوه ةليمح نه راد رفقلابو

 مارد نددش دع نب ضاع نب درمغلا نب دمحأ نأ رمع نإ لاق ةباع نب 2 (قدحو

 ناكو نيدودمملا ةياهاجللا ءارعش نم رضم نب نالبع نب سيق نب رصعأ نب كلام نب 2
 نيذلا ءافلخلا يفو اريثكا رمش مالسالاو ةيلهاملا يف لاقو رسأو مالسالا كردأ دقو مأشلا ل 7
 نيح ديلولا نب دلاخ ليخ ىف ناكو ناوى نب كالملا 1 ىلإ هود نق تاطخلا نت دع م 0

 هللا همحر دلاخيف لاقو ركب انآ تأ ملو ماشلا ىلا ادلاخ ركب وبأ هحو
 00 اا ار لق تررك * لع اورك هللا فيس لاق اذا

 ةديح ةليوط هل ةدم بق ىف هع هلأ ىذر تاطخلا رع 3 لاقو

 ا د5 |هدو كاذ لتقو + رو صفح ينأ أ

 001 اذ نداملا نيب » لوجان فاوش عر دق
 01 م اج 00 ذا * مهلوقو يلوقام لمي لل

 هنع هللا ىدرا كامع نإ نامع يف لاقو

 رود عبكم طار ماد خلا هلا 6 عد عج سمع نامع 0 افق

 رعتم نيح الليل رصقلا ةباهأ * هيسدحتف افرع تف الأ

 هنع هللا يذر اننا لع د لاقو

 مولظم هللا كاده مصخل عراف * ندحالأ ى ع اكلأم خامأن
 ادبأ 0 دال انك اف نامع الل لو كاف باطلا نب رمع يف هتديصق ةايمح تدع ل

 يلف ظغضي ا ا نيح 0 ينال يناكب| آلا طقدت 0 هللاوا تقَدَصَو مهار ١. لاق ىب الا

 هاك 0 كاد طاادحا تاراجو يقع كلما الك هق روت

 م2 ةراتخلا ةئاملا نمت وص 0

 لحس اهدهعو نوعا سرد د نا فراشم 0 ةليع راداب

 | 0] 2 تيملاف اهراتنأ هانم اك ءاظلا نفع تلددتاف
3 
 ع
0 

 لكلا تدبلو> يراصتلاىدم * هلوح 2 هب ماعلا يشك

 خ0 ل لا ا اذا ع 4 لاخأل هولا ليج ردحا
 0007 ةلاارع تاارامو ىبيعلا ئادش ن ةرتحل قا ن ع ىلع نب. يح رك د اهف رعتتلا
 يع مع 00 ا

 22- لا سم ل ف م عش وزر نه هل ريدع ر نيب 0 0 قد نعل 0 و 2 ملا ةنأ م هلءلو ة 0 ا

 نافل
 يلحعلا ي دمع لإ مساقلا فاد ف 5 انغلاو(١)هنف 9 0 ع كح 5 رمد ار 6-1 الا تدع || نأ اللا ىعجربلا

 حر ةرنعل ريذ اللا تدبلا نأ الا ىمحربلا فافخ نب سق ديعل تايب 0 نا هلق )١(
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 اد ينأ نأ نأ هبذاد رد نا رك ذو كوالا ليقثلا ند 1 3 0 د ىلع راتخملا هنو

 يطسولا ىريف قلظملا لوالا ليقثلا نم ان ديعمل هيقزا قحسا ركذو يطسولاب لقت فرفح
 نال او يطس وا ا ليش ينان ز 0 را هف 9 اح 0 هسا مأو ع تعاد ينآل هيف يأ

 لع ك.ودعلا َن 5 كالا 1 ليقثلا 6-5 نأ هبذادرذ >< نا 0 كلا 8 هن ” قاخلا تربلاف حرس

 هته هي اح رذ ملو كلامل ءانغ هيف نا 8 ندوب د دقو هلوق

 0-3 هرآم | نم ءوذو ةسسلو ةرتنع ا د قع 1

 داوقن. ةيوؤاعم نإ و رمح نب دادش نب ةرتتع لقو دادش نسور نبا لقو كاذش نك 200007
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 ك0 ]1 ]1 ] ]| 00000 ز ز ز ز ز] ]| ] ]| ]|

 كلذو (؟) ءاحلافلاةرتنع هللاَش بقل هلو ريضم نب نالبع نب نسق نب دعس نب نافطغ نب ثيرلا |

 1. هن وذا اوناكو دا ريغ ند 35 ع دلو اهل نك هدرز اظ لاَ ةيشدح 31 هما ه.ةمش ققشتا |

 ناف ءامالا ىب كيعاسا كلذ 00 بر 0 4م قحلا 6 هيفا م 6 5. ل ا دادغ ل

 الاق يناثلا ورمع وبا كلذ رك ذو ديعس وبا لاق بيج نب دح نع 0 نيسحلا َن نسا

 نم بضخ سه نع يندوارب هنأ تلاقو هبا ةأسعا هياع تشرد هوبا 4يعادب ذل لق ةرئع ناك

 املف هنع هتفك و هبا ةأارصأ هيلع تعقوذ فرسلاب هبرعضو ع ربه 1 رض هبريضو اديدش ايف كلذ |[

 ةرتثع لاقف ةئيدس' لئقو ةيمس اهمسا ناكو تاب حارطلا نكد 2
 ه9

 صصص مك

 فورعم موال بق كيف ادناو | *فوردم نيعلا عمد( ؟)ةيمس نما

 فورطمنيملا يجاسنافسعب يبظ * ينءاكت ام تدص موب ا
 فاوكعم داّتعل مد ا و د يق كا يوها ذا ئدال

 : د مكلام كل اكتملااو دبع دعلا

 فيعارسلات ال وعلا امم جر تحل ةراغام اذا ينالب ىش

 : م

 فورصم م ويلا ىف || علب ادع لهف

 فيراطغأا مثلا اهمده اللب اهلئاحر ع دقو ا ندي

 ئرمتشلا هحرش ىذلا ةرتتعناوبديف دحوم الف ةثالثلا تاسالاامأ كلذ فوات مسالا 020

 حم يَدَلأ تييلاو روك ذملا نقلا ذنع ةيمال ىناضيأ دحوت الو ةديع نأآو يعضالا ا 0
 ىف ءاور ىرامالا نبا نال روكذملا نسقلا دعا هلا حيحصلاو هناوند ىف دح ونال ةريكل هنا

 ةارش نإ رش نكو يرتفلا ألا ةمجرت يف ناكلخ نبا لاقو ( ١ ) هل يضا|نع تايلضفملا
 هاةفشلاثيناتلهب اويهذاما ودب تناك ةحافلءاحافلا ةرتئعدل لاَغ ناكف حافأ روهشملا سرافلا يسعلا

 ءاطان ةبهس يرمتتشلا ةاور ةيمس: نم: ةلوق .(5)



 ننس نيكو د ما عل
 ني ع

 ا( واتا فك ردصت © ضرع نعءالختلاةعطلا نعطأدق
 0000000000002 2 يف قاطم لوألا ليقالا نم هنو ةيولغ يلاثلاو .لوالا تنلأ ىف ىف
 نه فورذم هلوق ىكملا نبا لوحت«نءوهو رس نال هنإ لاقي يطسولب لمر اءيفو ميهاربالا

 مويلاليق كيفاذ نأ ول هلوةو لصتي داك, رطق وهو نرد مرا فردت: .تفرد لاش: هع تفرذ

 ىجاس هر كني مل كلذ لبق افور٠ ناك ول هنال كنم قافشالاو ونلا اذه ت 0 دق 1 فو ردم

 ووذ كاذك ناك اذاو ةفرط هنيع تباصأ فورطم ؟ يك لك كانا يجاسلاو اهنك اس 0

 فوكس و وح دو نص ود يأ داخل ميد َكييحَ يوخأو لع امن تقلأ نا هن 3

 مهشلاو جورسلا لاح رلاو ل الا تالاواعلاو ةف وعرس اج ايدك عارسلا ف كارلا هياع 0

 هيف لاتخي يشثلاو ريسلا نم برض ةفراعنلاو ل1 يالا ماركتلا تم راظفلاو نبتالا :عايفرا
 هريسغ لاقو فرحو قش نع يأ ضيع نع ةئمطلا عحاو لدعم نائس كام ككاو ءالحنلاو

 يلكلا نبا نع يم ىنثدح لاق ديرد نب نتا نب نبع ( 0 ( هلأ نيح ص اغا 00

 يل للك ةريعل انك دان ىلكللا نبا لاق لاق ةدتق نبأ: نع ا مهأر 1 را

 ةهدبلا بشنف هر>> ىف 5 ناك همي ا نا لوقي نه تعوس د قو دادي نعام نب ةرسدع

 تناكو ةسز اطلاق, ءادوس ةما ١ تناك دما نال كلو كلا دقا ا هاعدا ااو لاق هيبأ لَو

 دسع ا نم :ةوخا ةرتعل ناكؤ.:هودعتسا ةما نم دلو مم لجحرال ناك اذا ةءاهاملا يف برعلا

 اوقات أو نص ءاوباصأف سبع نب لع !وزاغأ برعلا ا نأ هايا ةرنع يأ .ءاعدا بدتن ناكو
 لاتفمرعا 5 موادإ كاف موف ذوي ةرتنعو مهعم امع مهولتاتف مهوقحلف نويسعلا مهعبتف البا

 لوقي وهو ركف |0000 كاك هلاو تالخلا نيحم اغا كلا نحتآل دملا ةرع

 000 ا ١ اورد لح ىرسأ لك "دع ءرنع نحم لا 1
 * هرفسم تادراولاو *

 3 اكلا نباريغ ( حو ) هين هب قحلأو كلذ دع 0 تاق لا نمو لتاق

 ًابصن كل مقتال ةرئ ا ارا الك اد اواسأف ”ىط نع اهراغأ ايبع نا اذه يف
 مكنود لاقو ةرتثع م-طزتعاف 'ئىط مهلع ترك مهني بطحلا ل فتاك انا ها هلم
 ملا علا مو لاقت ةريمعات 1 هل كاف لب الا ”ىيط تدقندحاو مهددع م كتاف موقلا

 ش لو 0 ا ا واكل

 ء ردع يح يَضا 0 نيحطا انا

 | ريع نب فافخو ةسز ا 0 مهو تاك كا درتعو ياكلا نبا لاق تارالا

 || برعلا ةبرغأ نال نييتو حاضيا ىلا جاتحي اذه ةنالث ىهو برعلا ةبررغأ دحأو هلوق )١(

 ' || ةيلهاملا يف ةبرغالاو مادو بردلا ةبرغاو سوماقلا يف لاق نويمالسساو نويلهاج نام.
 ]| الا طيعم يبا نب ةبقع نبا ماشهو 0 ارا شو با.لا نب ريمعو ةبدن نبا ٍفاف>و ةرثنع



 ةريعلوقي كالذيفو نومسني نولاو 59 !| ا يدعسلا ريمت نب كياسلاو ةبدن 2 ىردي رشا

 ليملاب فراش نجأو ىرطش" * ايضنم سغ نيك ا يفا

 لوم عم نم ا > تيفلا # تظحالتو تدخلا هلاك اذاو

 تنحل قرح هي مك ن ءابوذي ر > آلا رطشلاو يرطتم سان 0 ينأ نا لوقي
 00 ةديصقلا هذ عنا ا نا نعي ال وهو مهم 3 همص نع يعوق يف رح الآف

 ور 3 لاق ءاريغلاو نع حاد برح 2 الات تاسالا هذهو أههف يف خذ ناذللا نام لا ءأا فاض

 فق وف مك ود مهبلطو 0 وني تمزمعاف ريهز نب سيق مهيلعو مع مك ينب سبع ولم ترزغ يناثلا

 ريصهز نب نسق ناكو 8 بصي ملف سانلا نع ةرتنع ياش ليخلا نم ةيكك مهةملو ةرتنع مط

 نسف ناكو ع ادوضلا نازل عاقل 0 هللاو عجر نيح لاقف دئموي ةرنع م هءاكق 2

 اف مف كلوش يت حلا هيديصق هب ضرعي لاقف لاقام ةرينع غليف الو 1 5

 هك
 5 فوتآلا 8 و تاكل

 1 ةينملا 5 | 3

 يماعاو كلإبأ ال كءايح يتتاف

 ل زد ف وتملا ضر عن ءتووضا

 كلا سكي ىتسأ نأ دا

 لَك منا 50 5 نا ين

 لرملا كنضياباواز/ اذا . نذنم

3 

2 

 ان

 * كلكم لعب وا هيت 4

 لصنلاب يوراس ىمحأو 0-0 * ايصنم سع ريخ نه و صا يبا

 لوذع مم نه انيدتس توفلا # تظحالتو تيان

 ليف ةبريضإ مهع,ج تقرف * ينئا سراوفلاو عت ليخلا و

 لوالا ليعرلا لكصوا الو # ىمراوف قيضملا يف رداباال ذا

 ل أ كنض .اوفلي ناود دغا < ١ ومحلتسم نإور 7 ا وقحاينا

 دع

”3 

 لهوتسم» لاضم لك ردو # ايل ةلغوركا لا

 لطلا عين اهسراوف ىتست ا: هودحولا ةمهاس ليخاو

 للك ا مجرك دز لانأ يح ف هلظأو يوطلاىلعتنأ دقلو

 رم كد دما ك هر ت- م بن مج ياك 2 لودلا تاالا كول 9 قت ك1 ع لفاكلا هم ةض 0

 ْنَء 0 او هراكملا ند أ بل الأ ض عام ودا سيعلا ا رسل ناو ياش ةياورنم

 1 ىأ كءابح ىقأ هلوقو دروم لبمو كلذع ةلزتم ةيحبان ىف ىأ لردع اس 220
 بسالاويتروص لثم يف تناكلالاث ٠ تقاذ ول ةينملا نا لوي قيضلا كنضلاو هيعيضت الو هيظفحا-

 تعمم |اذاةعارطلا ةيتكلاو ف 2 داصلا تشب 0 لصأم لابو فشلا لضصتملاو للا

 ١ نب ماهو ريمج يبا نب ريمجو مزاخ نب هللا دبع نييمالسالا نءو مالسالا يف ىلو دق مرض هنا

 كيوم ريغ زحاحو ئردشلاو ع طابو ىقوا ب رطمو بهو نب رشتمو فراعد



0 

 نس ىلا موضعي موقلا نه رظألا ظحالتاا ا و ودعلا ىلعم دشإ ن٠ تراغن 0 3 مو

 نو ١ يأ يم راو“ ق ل هلوةو ساناا نيد لطفي يذلا لصيفلاو نيعلا رخؤع

 محاتسملاو | وكردب اودحاتسإو "يذ 0 ةعطقلا ىلسيعرلاو مهميءاح 0 كلو مز وأ

 0 دفا كردملا

 نيذا ربااباحصأت وملا م ةاطلو 8 ةياحا لك اروذيو اعالعأو
 هز يواعلا ىلع حنا دَقَلَو هلوقو 00 نرد اهنرا وف حاك دق ةريغتم ةرماض ةدعاشو |

 1 هيف بيعالام يأ 3 نار 7 لانأ تح كلذك راهملاب لظ 1 ى واعاا ىلع لالا تن يمءمالا لاق ظ

 1 ص6 ىوطلاو أمهف قود تالا : الو اماعط اءبةوذأ الزامويلا ىلع يتأيل هنا هلوق هلثم و لع

 00 ا "0 12011 يربخأو ) نطيلا ىواطو نايط لدحر لاش . ناعبلا

 | هدد لوو لاو ديلع هلا ىل- ي ا دشنا لاق ةشئاع نبأ اسدح لاق ةبش نإ رمح

 31 لك اللا مر هب كارل قدح * ا و يرلعا لع ادق

3 : 3 
 ! ن1 رمال 5 رآ نأ تحف ظق يلارعأ ىلمصوام لبو هع هللا ىلد لاو

 1 2 ١

 3 ةردنع نا ةديبع يبأو ينام عالا نبا نع سيح نب دم ن نع يركسلا دعس وبأأ انتدح لاق ناماس

 ا 1 ل :> هل لاقي ةسفن 2 0 ناك هل اخأ ا هموق ممعدب 51 تدحاق 0 نع ةوخا هل ناك

 الوزوم اردختم كرهم 5 كا كل ل اذا ءاقع لع هب. ع نيالا ن م 0 و لاَ

 ناشام ليئحاب هل لاق مواع ٍ 0 5 0 3ءانق كب | معر كا فردسلاب هنطن برضا | صاض

 ةرتنع كلذ ىفلاقف نيل 1 ره«نطب ىلام.انةو>ا يوهافّيللا نم ارحم اردختم ؟رهم

 روح م 0 * مرهملام 1 الز ْى 3

 ريخ ةدشل هأ.ش علا 1 7 لعدناوا لاشي ملا

 هن دال ةرب هرياع كلوش قال ىف ا هاش وهم وق ن“ رش اا لاق ةدادصق صو

 يدطا فك يفمش ولا عج رك د ي وطلاب ةليع راداب الأ

 ني رمل و ع قأَ كا قريخا لاق ع 22 7-0 ( 2 3200- 3 13 هءالب أم 5 ذدعب 0 ىىو

 كل عاش اذ اهف لبق ال لاق اهدشأو بر ءلا عجشا تنأ ةرتنا لق لاق ئدع نع مط نعوم

 الو امز> ءاينحالا 553 وكاد مححأو 00 ادقالا ل راذا 0-5 5 لاو سا 1 0 م

 رياعإإ ةلاءاطأ ةيرضلا 1 ناملا فييذلا تيهت ا ىو احر رد 4مم ّك 2 الا ا د

 ايدي الاق زيزءلا دنع نب هكا معن نحب اح ( 0 ( هلتقأف ها ى ثا عاجشلا تلف ا

 مزاح سراف فلا انك لاق مكب رح يف مناك 5 هيد ناططا ندع 30 لاق يق نك ع

 2 ع راف ناكو 4 ا ال 2 امزاح 1 ناكوانيف ريهز ب نسيم ناك لاق كلد نو 1 لاق

 الودريشت ل 3 ف 0 اذ ناكودايز ب م را 5 ناكو مح اذ محو ل امج اذا 0 0

 ) نرخ ( تقلص مع لاةق كل 500 ع كة ردنا مآ 5 53 درولا كب ةورع انف ناكو لا

 ظ انف انارعالا نأ نع ىلح نب دحم كاق لاق يركلا ديعش وبآ انمدح لاق ناماس نب ىلع



 أ وهو ةديرط مط درطاف ”ط نم ناهن ين لك جراف نع يلكلا ناس ل نعو'
 ' نب دزو 8 * برحم عقب ناملظ راثآ * لوقو اهدر ما نهد 0
 ا ا هلخأ أ يح ةيسرللا لماع د عطقف ىهاس نا انأو اهدني لاقو ءاميأ 0 يف يناهنلا رباح ]| '

 ظ حور وهو لاقف ظ ع
 يدالو ىماس نبا يح ريال تاههو * يمد اوماعاف هدنعىماس ناناو /

 د ممم يبدل 0 ناكم تن يل لاسجأ نيب ينعام اذا

 مرخمو رح ناب 0 همس اح * مدل قرزاب ش هاد مو ينامر

 ”|يوغ هلا رك انف قابلا ور وباامآاو صعرلا دسالا بشل 05 00 يلكلا نبا لق>|]

 ْ هرعصنأو العد لد نو فرق دوء.نأ رب لا انه ردقبملو هس رف نع رش سع تمر هموق عم أي ًايط

 | نربسا 2 ةديبع وبأ ( 1 ) هلت5و هامرف ارينا ةنخلي نا باهو هيلا لزنف 'ىط 4 ةئيبدا

 0 هابأ هاضاقتي جركل ركب نافطغ ن«لجر ىلع هل ناكو تاراغلا نع ا 06 ما 0

 دمع ن نع ةفلخ وبا ( ينريخا لاق ) هتلتقف هتباصاف ةرظانو جرش نيب وهو فيص نم حر هيلع

 اهارح ينقليملامبرعلا ناسرف نم تيقا نم ىلابا ٠١ لوقي بركب دعم نب ورمع ناك لاق مالس ناأ]

 5 نب كيلسلاوةرينع نيديعلابو باهش نب ث را نب ةدتعو ليقطلا نب ضاعن ربات يي نم اهانئحهو

 | م لاف يمجربلا فافخ نب سيق ديعامأو ) رضحام اهف ترك ذ دق ةرتنع رايخا هذه ) دل

 أ ناك ىنزاملا نائع يال باتك يف تأرق لاق ةمادق ني رذمح هي يرام 0
 ا هللاو لاعف اهع 0-0 امفهوماساف هموق نع اهامح ءامد يف 'يط متاح ىناىمج ربا فاح نب 0 دنع

 ىموك نيبو ىناب تعقو هنأ هل لاقو متاح ىلع مدقف اعا>شارعاش اي رش ناكو ينع اهلمح نمنيتال

 | يه يندب سانلا قر وا 500 ىلها تر تمدقف ىلهاو ىلام يف ١ ملح ياو اهولك اوف ءامد

 0 كموي مد ل امح كلذ نود. لاح ناو هتيفك مهو هتبضق قح نم م فا مام ناف

 00 ًامنأ 3 ” كدغا)

 محاربلا ينتءلسا امل كتتشط * هج محاربال ءامد تا

 مح ةلابلا ىنكي مط تاقف * انءامد تامح مل اهافس اولاقو

 ماشالا كت 0 59 1 و * ًابحرم: ىل لقب اهف هنا يتم
 مراكملا هيلا تزيح نم ةدايز * ىندازتئشناو ينع اهلمحيف

 ملام ءاحعسلل تيم اق تام ناو ”يط ماح شاعام يدنلا شدعلا

 ا

 هلام ماعلا بهنا لاجر لاقو

 ٠ "يللا ومأ نم يطعي هنكلو
 مراح ةيطعلا كلت هريغصتل # هناكو ينغلا اهف يتلا يطعيف

 دع

2# 
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 مئاح ولا يف ماح ام هل ًابيحم * يرئالف كعمدوحلا تام نيدانت

 1 * ملاع كلذب يبا مه تاق *

 مزاوالا قولا لاملا قاح اذا ن

 مقامَقل كاك هللأ دعو كمسو #< جرشح و يدع ءاضاقا كلذ

 | نوح هداج وتس وس 2 2 2 77 72 2 ل 72 دعس 2 2227322 222ج 2 حج و سم 35 :
! 
3 



 ا ؟ ينب ىلع 5 يعانرم  اذهو كاءوق نم كلم يني نا بحال تنك ىتا متاح هل لافف

 ٍ نا بحأال ينا عم اطاصفو اهمنب ىوس ريعب انام يهو كل انك أ الاو لما يفو ناف ارفاو هذخف

 دا يكنم ان ذخاام انلو انم متذخأ ام م كل لاقو ل اج وبأ كحضت مهاومأب كموق سيؤت

 ١ ىلا امحاو فرسهناو ربعب ها داو عت ءعاو ا هيم تنأف هيحاص دب ىف همذ ساو ىلا هتعئد

 ٌ : مكاح لاف هموق

 31 0 هتلاح يف اياه «* لتيح وبأ مجربا ينانا

 لياقلا ىذر ا يناذ #* اه« عابرملا ذ> هل تاقف

 ليخيبلا للع امنالع ىلع #* ىف تدوعالو لاح ىلع

 01 ابان ئ وج + ريس انام اهنا اهذخف

 1 يول 0 * قات اع كيلع نمالو

 ليت نممةلامأعا ءابعا نم *

 ليش له 0 0

 م ةراتختاو ةيدقلو فاد يبأ ر 5 0

 3 يف هل<و نكاد 5 نب عل 3 نبسدعص نإ م 0 5-5 يب 0 نسا ردا ل يسع نب مساقلا وه

 لسد ل كل ةدو>و تداآلا نسحو دهاشمملا ُُق ءانغلا مظعو 1 0 لحما ا ولعو ةعادعشلا

 منقم'ءراخ أ نم 1 هلا اذه يفو هلوطل هل ىن 00 عمجأ كلذ 2 هنا راع كد ند ا

 0 ا ل فو داع رع ةلو

 هيي و

 نايل ادسح نه حورلا لم د ىنم تا نائحاب ىف

 ناجل 0 كيلع تاشح #* 0 نا يدم أ وأو

 ناكيظلا رح مك باهو * تماح ليخلا ام اذا يمادقال

 شخ الا ناواس نب ىلع هب ) يفر طم ( ماظ :امهاربإ مالك ن ه ا نود تيبلا أذهو نأ 4 ِى هلو

 دا 0 4 ا هج ولا نسح اماللغ ماظن || نب مهارااىتا لاقز ور انب ندا سس ديم ىنادح لاق

 كلثم ىلا ىلثل لبااهب اولعجا امءاكتملا لق نم قيسام ال م لاق مث هضراعف همالك

 تنام 15 نأ نع رغد 5| نجل ىغبنيال هاما 3 كك نع ركب 5 لينال مظوق ْق

 لد 5 كالو ةدوملا 0 ءانألا نيس هع كيني 4 كتيداحل يردض 1 حارسشنا الو كَ ط ع لا

 اا 1 لاق دقل لحرلا اع ا كلذ تاق نئل هفرعي ال وهو مالغلا هل لاَعف نا اجلا دست نهحورلا

 ىلا لئام يناككو ةقفاوملاب اهبراق ام ىلا ليو ةسناجماب اهلك اش ام بذاج عئابطلا ماظنلا نب مهاربا

 ءاقِسهٌؤاَقِف ىهسد هود 1 ا دتعأ ع أضع هيلع يوطنا ىدلا ناك ولو يتيلكب كناك

 ديلا لاق اك لوقأو .اهمدمب همدعو سفن



 "تين ا يح

 اضحدي ا

1-0 0 : 7 
 ه1 1 ةفا 1

)140( 

 6 كرا ىلعفا # مكب تفاك دق نا ىنقينق

 ل لدم كلج كا 0 ولو ندع” .+ مه مالع يودع هج و كد 0 كل -اك امن ماظنلا هل لاقف

 هل وف كا ونا 1 اذه دق نسحلا وهأ لاق 0 ه كل تضرعل 1 لد ُّى 5 0

 ناي كل اد س> نم هحورلال ادع ىن“ تلو نائحاب كح

/ 1 
 هلو# 2 هيف هلو هرعُش كديح ندهو

 - ه0

 تصسسسا عرص

 * رصيلا رظان يف 5 اماك * ةعلاط ءاضس 2 موب لك يف

 ىركف نعو ىهه نع كلة ءاعقا *يعرسصا نع صض' ! رقما, كتصصق نيل

 يبا نبا كلذ 0ك زيزملا دنع تتوج لاق يبأ ىنادح لاق اق تتاكلا ز رع ءأأ دنع 2 ىلع ) قي (

 باس هيلعو ىعم بارع سلاح وهو ناك علا لأ هعل يناتلاق يبأ ةيراح ةيبط ىنندح لوش 5

 فرصن و رسعاول تقف ىمو نشوحلا سخاف 0 فاراطا ةاقلا قوراط خرصلا تان 3 0

 يي 9

 اجل تا 20 لتل

 نثاوحلاعاردات# 0 ل

 00 3 كر ا ةيراحل 6 ا سواك نب ردح ني 2 نك نم هلمح ٍْق 0 كَ مساقلا

 ةكردا هل 4ل لاقو دا ود يبا تا دمحأب هيلا ثق ل اك م حا - هلتقيل هب ءاح نع 57 هيو هل

 "ص

 أ
 8 قى 2 و ب / 1 و هنيه مدح 1 ١ تف حا د يبا 1 ا لاق 0 4 4لذم ه2 : 00 هةدعا” كا 1

 ل ملا ىلع يف تمر نأ ير هل نامالغ هدب دعا دقو هدب نيب ف و تعلو 1 اذا
 ع

 ادكه ةددلحا تا كلف ك2 لع كلم هللا نادحس 2 لاو 5 يل اعد هيا . 3

 تاق كلذ تيار ملف ةظلغ الاةداقزال نلت هل يطوي م يف هتلك مث سلجلا

 كارت < تلقف تءةثقدصلاو ةيهرلاب هذخأ الا سيل وأ ع لف هب قفرلا يف : تقرغأ دقو ديع اذه

 كلا تا دق دئاقدعب دئاق يف ا ا د>او دع انو نينمؤملا ريما ءاإوأ لتش تردق

 4هق ب : ارطضالا ُى ! نإبو نصرا قسلا 0 لذف كافر : اوحلا | تاهف 9 نينؤملا ةريماأ ع ةَلاَسَر لأ 50

 لاف ناس :م وما ريم 1 د دق هلت تاق هدب تا وت ينأ ل تدم كلل 5 أءاف

 ا اف ع ةءملا تيفاوو ةباد ىلع هلع مساقلا 6 1 تلف دك كانف كلا دنع ا َلِعَه

 هيف اخ اسانح نينثفال أ عم يربخ ىلع در مث يدانز تيرو للا دمع انأي كب لاق يب

 يندح دمت نب يلع ( لاقو )اف سا 00 ىلا مث افرح

 | بأ هقيدص 0 يحل هماعأف اديدش ا راكم 2اس 2 0 يبأ نب ا لاق يدج



 1 1. ا

 )م4:١(

 ل أ م1 مماوم يف 15 5 تا ا 2 كلذ لعش ص 0 ا م لاف يي ككل ْ

 ةرهاط 5 ركلاو هعصوم ن نمهيلع 0 يبأ ذيل ل ير 5 لال كل اعمق ىلا نأ ا

 م كش عضت ل للا اذهو نسلا اذه دعب اذه لعف نملة ار هل لاق دمحأ ءارام اف ههحو يف

 كانك ىلع كوهر 5 موه لاقف كلذ ىلع ينوهر 6 مها لاقو ر روسأو ا 2 اديشن 6 ْ

 هنأ م تس ا يكد <> دخون لاق ) ةباص لاو ننس ق1 لع وعر ا

 لاقف هنع قارا ناو ةعمسلا َّآ اد معن عوأل ب مضاو دق كفلد 3 ناكو قئاوال 5 ناك

 0 هه اك لع لع ىحمال ناسخ 06 الأ 1 لاق يدنع مثو 0 كيسا ص 71 اع :مْوَللا 0

 هدنع 0 يبا روصح ق!باولا 00 ايادطاب ةفيلخلا نشر هّسأو ةفلاج أ انا قاو | دصقو

 زر, نيح هوقلت ىح هدنع نم 0 ق'اولا م هو ةفيلحلا ءاح دو 0 دا لبقأ بأ كلن لك

 نودمح لاق يع ىلا اورق قار اهتم 0 شلح ع ءا ندصلاا ىلا زياهدلا ن

 هيحاص نع لأشف ابلاغ ياكم ىلا م ميعاد ىنادل هيف ا 00 لح نع تسنتاو

 لقأف هب ا هبأرش «نم لطرب يني ن ب رولا ا ا نا

 نيئمؤم ا ريما ئغا لاقو لقاح نا ررهدح ف 006 نم وما ريمأ ن 3 َّ مساقاب هل لاَتف كلا يبا ىلع

 ام »# أوعدوف نيتمارب طياخلا :ناب د 0 0 1 ل َْنَع ل لاق هراراخلا 57 4 ءل 5

 ىلاو َىَح هيلع برسشلو هد عاسإ ارنا و لاطر رش و نال ا ل 2 كا كلاقق هأنإ

 اموعم فارصنالاب ىثماو هعم فرصتي نا فادابا 0 هكر ف رام اعد مث لاطر 1

 راند فلأ نإ رسشعلا تلد ينال لو مويلا كلذ: نك 200 ُّق تدق ةياكر 0 1 0

 مد فلدو د ىذلا ت علا 2 1-0

 او يرق 44

 عزجم نيل اومْزَتعا الك و * :اوءاد وق نيمار طلخا نأ

 عقب انارش الو ره اق 3 اومتيغذمدجحاموءاز رعلا ا

 0 10 (اتقللا نع رفتلا لش يان قلد ينال ءانغلاو ري رخل رغشلا لماكلا وم هو

 اا 0001 ادي نإ رتسج ناك لاق هيبأ نع: دا نع ىحي نب نيسملا ( يتربخأ ) ةناب
 0000 اوال اد نو ىلا نب يتم استي ةقركلا نإ

 ىلامو ةمأ يب يفت اك يتلود ناف ينعد هل لاقف مهمايأ يف اوفجم احرطم ناكو ةيوارلا دامح سايإ
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 رفعح ع لخدف 3 م ه.سو اداؤساو 6 اق 4 || هب باهذلا الا 0 طم ىف و ري ءالؤه 5-2

 هللأ خاسف داجح لاق 000 لاق ريمألا | »ع ل لاف لل رفعح 1 لاَقِف 00 هياع ملسف

 تغلب َىَد هأبأ هكدا كحق ليأَف د أوعدوف نيتمارب طباخلا ناب د هلوق الا يف نم عمجا هرعش

 هلوق ىلا
 . 5 6 | 5 0 تدم
 عزو أ ريغب تيددص "اه د اضعلا ىلع تبيددق عزوبلوقتو

ْ 
ْ 
 ا

ْ 



 ف عزو وه ع لاَقذ هيدع ّ ثلا اذه دعا رفعح 8 لاق داح لاق

 ياا

 ءارصأا لاق سما مسأ تل

 ل 00 كاكا ةلالعلا دنع نب سايعلا ن ند هلوسرو هلأ نم 00 وه عدو اهمسا]

 زدأ مل تح هللاو تعفصف لات ان ناماغاب عزون عزف نم ليالام نال كو قنكر نالبغلا |

 - ىلجرب اورحفهلجر, اورج لاق مت * نأنبأ |
 ظاغا ناكو كلذ نه ىرح 0 |مظع ريش تمقاو تفشل نفح 5

 | هل تاقف 3 6 لدح عيطم للا فرضنا املف فشلا ا 3

 2 هب واب م ناد ا 0

0 

 ع

 0 كلذ

 1و
٠. 
 0 يتمارغ 5

 ا 1 9 5 ) 2 0 ىلا ثردحلا 6 ( ةمأ ىئب ند ىًضم ند 0 ىذم دق يلعح

 هاج ب ىلع لوش هفو احد اداود

 هرمضتح ومأ زخه نيب د ل وأ امدلا اغا

 هربا ىلع ايدل |تاو د3 ل ونا ىو اذاو

 لوش امو ا نسحو ه روش ديح ند ضو

 ةهردص ل ىغلا درو داذ

- 

 هركو م ووللاو ىوطاو د

 هرشأ ىذا فعلنا

 0 نم ا يوذو * هتفاش ينع ترمس>

 هرده ىلع القع درب ١ »كشر نم تردهأ مدو

 ءرو لك فرق تلق ةتهباوسا ل

 هرضم :يىفو هبا فا * 01 ناطحف يدح عد

 هرمصع ند قانرألا رصع * الدر لئاو نهم حدتماو /

 هرحح ىؤد:ياالسلو #ب ةيراقم" "90 ا ا
 هرطم : نع ء وللا جالمناك د 200 قدا كلم ا ٠

 هرهز نع نوازل ماس ات » ةتعإومتا ١ نع 7 !

 هرش يف ناندلع تنما ا ام تورط

 هرضتخمو هازسقم نإ ١ ل وا ا ا
 هرأ ىلع اندلا كلو 402 اذ نو

 هرضضتحو هدا نيب * ير رع الا قر

 هروعافم مول ينعش * ةمركحم هلم 0

 يبا يبا يف هل وفو هأفق ف هناا لكم ٍت> ةليج نع ىلع نوما الختحلا ناذللا امه ناّبلا ناذهو

 2 فاد

5500-0-6 

 لاح 1 اا تدضف 5 نب دارا 0

 ىنأ 0 انبه دصقلا ناك ذا قاعل هللا ءاش نأ هلح كَ كك راش م هعصوم يف ف كلذ 0



 0 1 ل ل ا
 0001 ا 1 ١ ا

 نم ىتف هدنعو ع دربمل سابعلا يأ دنع انك لاق رام نب هللا ديبع ن 1 ( ار 10 فاد
 هيك لعملا ن د يأ دلو نم 5 رار جولان تبيح“ دا 8 3 بهو ىرتخبلا يبأ داو

 يلا ىسإلا 1 مركلا ن كا ل همن كد فرعأ يرتخبلا ينأ ن نبال دربملا لاقف لابجلا يفد

 اوناك يذلا ريسع 00 هوة عضا ما ضءب أ تد لا لَها ٍ 2 لحر يكد لاق 0 امو لاو

 موف كاف هم نوما

 ركساا ىف كبسابق 'تمزل * ماعطلا ق اذ كلعف ناك ولف

 يرخبلا ينأ عيلص ع د2 6 10 بلطت ت ع 3 ولو

 ا الل 2 لاقلا ' ىغاف < دالتلا يف ةناوخا 0 ا
 ُْق ىفلا اذه لح لعق دق تاّقف 0 ١ لاق رايد ا هيلا ُثعبف ىرتخلاا | انا ايبالا تخاف ٍْ

 ل تلاقف ةورت دعي رقتفا الح رنا“ ةغاب تاق لعف امو لاق اذه ند 0 ا نءملا اذه ْ

 لاق كلن :1ا ىف ف ضرنفا

 فق نيعرادلا ليقو حالسلا لح * اطاعش ينتفاك دقف ١١( ينع كيلا :

 فتتكلا ىراع اهب || ا فكف 4 + هر 0 ي رع ىلإ اانا يشع

 جوا يح يف مادو نأو ف يرغ لالا دافن نأ تاع

 نا تامأو لاق رايد 0 لاق كقزر نوكي نأ كا 05 ها ل لاق 6 1 1 50

 ْ ا ١١ لا 325 املا ف ل 00 0 نع لع كال فالق لاق هين نإ را لاق نع :

 ) 0 راش را كنايرتدبلا د (كتاو للوت ل تأن ؛ادحو ترأ رف لاقد اي هناطعاب ْ

 3 لاق لاق مالى ؛ ىلع ل لاق دريملا ديزي نإ لع ينادح لاق شفخألا ناماس نب ىلع ا

 + خط رد م1 ىف ىحتلاو قر و يناركان م م ىلا ف اد انا ترا نا |

 كابل ع ياس هناا نق ريمالا كل ل وقل لاق 0 نإ ١ ىلقءم ل ثعنق ءايح ئ مح 422 رد 1

 ف هد اما رفا الإ ينعطقام هللاو تاقف يذر 6 ةدنح ف ا كلذ كنضغي "اق كب 6 ا 3 ١

 هنلا تدئد و ربلا

 كا ةداب ا 8 0 لهو #3 1 0 ند و ءأ 5 كنترع

 ركشلا ن نعت زج ياريف تار 1 * ا ا ل
2 

 وهو تدب نيلوالا نيتيبلا نيبو كلامو يلم ىورو ( )١

 يالا ىلا ًاقاتشم 0 1س * .الحر ىنتفاخ ايانلا لاجر 1

 8 يبا ين> ُق يف ناو * ىتا> نم نقلا ككاو نا تنط يوروأ

 ناكل ٠
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 ريشا ىلا ءالعا لوط ينقلت لو * ةوفج تديازن ارب ينتدز ناف ظ

 | | ادعوا املف يناعملا هذه هيدمعتل ريمالا نا هللاو كذحا لاقو اذح انيدتسا لكل عار املفا

 ١ ةهندشنلا نيس ناكو ةتقول ىراحاف هتحفعاف ةساخم 0 نما هللا هلباق لاق فلد يأ ىلا

 1 اويل ريغاع

 رشلا" ةفاضلا :لكتفا ١ هذي 1 * هتطسدق ىراط مضض براآلا 1
 : ع ا

 ي رتس ىلا ن «ةفر ءااو ىر ,ةلان لودو »* هنود لف 0 6 ينانا :

 00 ىلع هننف داز رو ىلا نإ هددصش ىلع ااضف هل تددحو 3

 سهدلا ىلع مودي 0 فدوزو * هؤاقب لّهالام هدوزف 2#

 تفادوي 1 ايندلا | انش تلقف رانيد فلا كلا هلك تن فريصو عم تايبالاب ىلا ثعبو لاق

 |! لدور لك لاق ف مهاربا ينربخا لاق دربملا انربخا لاق ناماس نب ىلع (ينربخا) تاببالا

 غ١ يرذالل اهادحأ تااقف ن 2 هين تف 0 رمصقب |اسم ذأ قارعلاا كاذ نأ انه را لق عم ريس

 ٍ 3 دق اذه وا يرخالا تلاقف * فلد 00 اندلا اعا# ىعاشلا هف لوقي ىذلا فلد وبا اذه

 - نب ىلع انفصناام لاقف لقعمىلا فاد وبا تفتلاف ةف ليقام تعمس ذن هارا نأ سحا تنك

 راثد فلا ءاطعأ ناكو لاق“ ربك نإ كلذ 0000 7

 م4 ىحن نب ىلع ةءاور نم ةراتخملا ةناملا نم بسس وص تع

 امفام ضعب امم قفاوي اتعن * اهنا فوس يفاف ةاطقلا اما

 امفاو> ردك اههداوق بوص * قرطا,ثيريف ةطوطخ ءاكس

 ليقعلا م>ازم لَو ا ءاقلع نب نسوا لابس هللاق يف فات رعقلاو طيسلا نم هضورع

 | حاحا نب ليقع نباورمع ىلاو كولا ريجعلاىلاو يدنكلا دوسالا نبكي ني نانا 07

 تاناؤرلا هده ىف نأ لغو ىمسصالا 00 ناوي لاوقالا عسا يميجملا
 : 0 اشن ةروك دملا ةعاجج ا نآ اسرة 072 ١ يف تسيل 5 ا هع :ايق كيلا نابل

 تم دن هلي رش فلا ب امو كلذ رابخأو اضع مهم دحاو 2 تانالا هلع

 ١ 1 تا عم نيتييلا ناذه يفو يطس ولا وأ لع فيفخ> دا راتخملا ندللا ىف ءانغلاو اذه

 || ىلع ضعن نع اهضعإ رخ كو 8 هيف تامبالا ضحب مدَقَدِي نيئغملا نيب سك كك ةديصقلا نه

 || يهوديا امم 'يئىف عناص لك ةعنص بسنت مث انهه بتكت تايبالاو هريخأتو كلذ ميدقت فالتخا
 ئ امهتداعا.نع ينغتساو ايضم دق اناك ذا نياوآلا نيتلا ديد

 امشاغ ى آل ناو اد نا # تملعدقو تراطاط ىدامل

 اهواهم ا 0 مو * ةدصاشم نعال

 اهيذا ص ومعدلا نعيذأ ايداكدق * اش اقورطم ءارفص شاتنت

 اهقابدربلاقح سكر ادمسر نم * اهكسيداك دق مأ كنيع جاهام
 7< الكا : لك ل هنن دل كلة كت ق5 تم: يسم كسا تن و ا قب هد د ت2 2020ج تت 2 جت ص هك عه معسو



 اههسان توملا ينَح كداؤن الو * تدعو يذلا, يفوت ةمينغ الف

 .قحسا ةياور نه علا يرحم ىف رولا قالطاب ليق فيفقحخ رفعج نب هللا دنع ىلوم طشنل

 وللا مها لو ورمي نع رمدنبلاب لبق“ فيقذ.ءارفص شاتنو هدح يذلاو ةاطقلا امأ يف

 الر لا ةاسشاامأ ف يداولا ر ماو فا يلا نع لم فة فاطقلا اهأو اهل د ا

 عدو قات لوالا يف طابسلو لمر فيقخ اعقل انأ ءدعبو اهل يدبت ا يف عما نإلو
 بسنيو يدارلا رك ىلإ ةنخل تشب نم: سانلا نمو رمهنبلاب لق فيفخ دعب مل ثيح يف قّثن

 ا 00 اهمدقمو ا رودص ن و مر هدم ينلاو ةاطقلا ام يف ةيولعلو هيلا رمع نمل

 معز ياكلا نبا ناف رءشلا اذه ريخ ياي ل ا اسأل هلع ف دج وا

 ا ل ا

 ظ نحول يعداو ا مهرامشأ اذ انف اوممحا ىلالبلا رون نت ديحو ىدتكلا دوشالا

 000001 يلجأ لائالق برس مي مو بسام نما ع هنأ من

 | ءافلغ نب سوأ لآأقف كلذ ىلع اوتهارتق هبا أ بلغ اهل ًافصو نسحأ ناك انيأف هب ى 2ك
 | لاقفةاطقلا ةفص يلا جرخ مث اهف هتقاث فدو 0 يعل لاقو ةالعقلا اها يهو ةروك ذملا تايبالا

 بوعش هايملاو اهفر ةطمشب * اهخارفتءاردك تاصناك

 بوهو ةيوه تاع ام اذا # امودوءامللايف دعام م تدغ

 بؤن>وسؤرأ تفصفأ نيارذ # ةدم نراوت نا عيس ةسرق

 بوند تادراولاو اهمصحفع * تصلق متاطقلاءاحامو تءادف

 بيتك ماظعلادورسسهردضلاىلا *هبتدرويذلااهاةسمو تءاحو

 ْ ب ا تل امنود نيك اسم الافطا ردابت

 ظ تكرلو هليح ذل 00 318 ةفوم ضراب اب انزماهل نفدصو

 ا ] ةيم ينب ضعبل اموري هريغو ىلكلا نبا رد دكه ديوسألا نب"”كنرب نب ساسلا لاقو

 0و اه رحتتايف ءاحا ا ا رت ادا
 برس ام م نا م كاذو * امحاسحم هيؤرت غزا قست

250001 

 بب زه وسأ " نم نيعلا بح اح يف #27 همدأ وق تاد مقدشلات رم

 3 هضممصسفت

 بستسوه وعد نيح اهقدصاي * تيشااذايعدبهب واط ةااوعدب

 موهسودقأو 6 طظيةلانم #2 اهدرو جاه ةيردك ما كلذا

 موس روتفلا لت الو ةانو * ةلحمغمالسسقلا ةاونكتدغ

 مودق تايداهال لكنك ىلا * يمترتو نيكل عجر كئاوب

 م.دوهول لامدق يحذلا'ىفو 0 ا د

 هت ص 2 سر ع تر مص نقم و مع حج جمل صو ححسع سم



 ر)*١6(

 م تادراولل ُك ٍس اه د ىقاسأ ثيح ىلع تصتياوحطابأ

 مودنو 070 قر مجالاع نت تحتصأت تانج دملال ويسامقس

 3 ىو هح ول 6 سم | نع 2 ىلحاو ءاملاد ران نم تا ا

 ملم نوشير ندحح مداوق د اهاقتساف تقتسا نيحاه ماب تعد

 موشو يسرافلا دوع-فارطاب « هناز ةيرجاهلا قك زوجت

 ' ه6 والبس ف يبلا همقثلا يفعل موشولاو هباماص وح هيش بيطلا قح ينفعل

 ممح نول اهالوم فالخ * نك ١ ةقوشلاب انَعو ومدل

 ملم وهف دالوالا اهلزي * عدبنموةالفلا ضرالاب كئار

 موج تاركلاك يوه نهو * ةقيفر تمط حرلا اهلبقتسا اذا

 عقلا ..ك اطقلا يوعدب * ىوشثلاةثح وافقلاءاصق و نئطاوب

 منم نيقت اف فرش نويلع * يرجح دقونويعلا تاريرق نكشف

 مور خارفلا ىتس ةدواعم * هب تكرب دق طين ءاقس بيبص

 هريغأ ىور دقو يلكلا كَ ا يور مف ريجعلا لاقو

 اًهاحنا "نمو. .متازما القفا # اها مو ءالار نعام

 اهاوش باص ةيزرخ ىلع د د ينأو محا زم ةاطق

 اهاش لحز لحام ماع * ي قوم ءاوفسلا رطقلاك كك

 اهاوش ماتا انآ ع ىلابتال ةنامجاك 00

 (نهاكن 7 نعمل نسو د ثلا زداف ةزيجملا اهم 5 كنف

 اهار ن“ اد زا ارلا اهانك * لحم فار م ناك

 ع كك ددأ ) قر ( ءافلع قر ا 2 ةيليخ الا ل ىلا اويكو لاق

 لدحر ىنثدح لاق ىلعابلا زرحب نب نضق نع لش رسآ نب بوقعز اندح لاق را

 0 نسوأو ىل مةعلا محازمو ىلوادلا ريحملاو روث نإ د انارح أ هل

 اقف اه ًافصو نسحأ مهيأةاطقلا اوفصو امل ةيليخالا ىليل ىلل
 جرو ىلولسلا لاقام ريغ اهب *«  اودشنأو ةاورلالاقام لكلا

 او رون نبديمح لاقف هل تكسو :

 كب هللأ كح

 . ب

 ا هدشن اق ريحعلات اس ا نع كا نع را ةديبعيل نع ةناكبلا هك تدجحوو ّْ

 باووهسو فق كيرا ىلع هايج رف نود ىف لك اد بر

 بو.5تيحلا ءارحصل نايغ »# هناكداب سءشلا نرقو تءادؤ

 تواقو ىل طاسأ بيقالج * تالت دق اهل اغارفأ يتستا
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 ا( 00 | او ةدملا لغأ نم نادر, لوقي نم نماتلا نمو هلع بلغ: بقل نادولا |!
 0007 لاق ةيدملاا .قوسلا ىلوتم ناكو ةداهشلا لورةم الدعم ناكو الملا ة ةزعو ةلم 00 ْ

 ءارلا كتتو ءابلا مشب نادرب ئه لاق مالس نب دمج ن ع يندملا بوي "د تارلا ىلا

 تأ نع قحسا نب دامح انثدح الاق ى نب نيصحو 0 فان هيد نإ ا

 دما قوسلا يلوم نادر نك قسد لاق لاق هيذادرخ نبا نع زيزءلا دمع نب ىلع يلرحاو



00 

 لجرلا هل لاقف سيلا ىلا هب سماف هيلع مكحلا بجوف أقح هيلع يعدي امصخن, لحر هيلا مدقف

 ولو فراعل هب هللاو ىلا ءانغلا ينعأ تك | لاقؤ ال رو هؤذدر لاَقؤ 6 كل معا 0 طهظط ريغل ا

 ملاع تنل اع قا ب وح يباف ت تاهَح أءهمو فراع لن 8 تددزال ةحرام || ءاح 2 توون

 4 نع دام نع 5 2 ىندحو لاق هقح نم هعرغ ىلا 7 سكعا ىلا هب اوهذا

 ىنا معاي هل تاقف نسا فق و ارو د نادرا لاق طا نع عماج نبا نع

 د ل 5 هد و 3 ىناي“عن ١ لاق ّح فاد َّك هدعدءصأ 0 تيا هةادنص 08 كمل تدور

 هنغ لاق مث وا 0 ىلا يب لاق انهه ىلا انب لم م تاقف * ليج أ دع نودي

  تيعالاو تي لوفأ تس ١ تالا نط هلاذاك ىننغلو متاي كناسحا مث لب تا

 نأ ا ا كَ نع حدححصل نا 5 د ١ تنأ لاق مْ كدعذو ةنا 0 4ف 0 ناو

 ينءفشل نأ ا 0 نأ 0 ذا 3 ا تاش 3 ا دقو يش 11 ىةعمس لوش

 0 ند 0 قا 5 0 تلا 2 هايف عفدأاف 3 !انف 3 تيلط هف

 ةردانلا ح لم ثا 0 ل 0 لأ ف.ةخ ا ناكو لاق ناش ككل 0 "انعم نيلو ءائغ

 لاحد 1 كا كعم 0 أذ ىف 2 0 5 0 كالذ كعمل ا 5 ىانلا ىتل دوق 2 1 || كوع

 تدحا قال لعفيف ءامدقلا يناغا ن و ىل كارلا نأ هلا ردي 4 تراط اذاف نا هع نأ

 تاون ةدع هنع

 ش مد ةراتخملا ةناملا نم يش وص ا

 لالطالا فراعم سس الا كعل #* كن نيا اهبثوفر 0 ءلا جرد

 كاع بادعسلا 7 رع وقعت د ةراو حايرلا | ,عزعز نهد

 98 م انكلا نم نورنش قر »* اهدهع مداقل ن*» ىه اى كف

 هايشالا ةلم دق تاودإ ل هاا لوالا ليقثلا نم فا راتخا هرلحتو رااخ بئاسل ءانغلاو لطخالل رعشلا |

 هف دعل لأن 5 ا الق رولا تاكا عبارلاو ينك يف نأ ةنابز: ور رك ذو

 قحشإ ن 8 1 يعاشهلا 0 ليش يفان هيف قحسال ناو ةعيسلا 1 هنأو يلع ولا لوأ البق

 ليقث فيقذخ

 م7 هش ةراخأر لطخالا رك 0

 اقر سك ودفلا نا 4 ناحس نا لاقيو ةفراطلا نب تاضلا نب ثوع قر ثايغ وه

 تاعاود ىئادملا كاقو كلام ابا ىكبو تان منَ نب و رت نإ بييح نب 0 مش نب كالم

 ةعبراب رذنملا نب نامعنلا ثعبو لاق ماحالا ةماس ةماسل لاقيو لاق ةقراط نب ةملس نب ثوغ نإ ظ

 ( نانالا



 هجم رو مالا ةقراط نب ةملسو احر كللأم جن رع كار وأدخل تر ءأآ ناسر مَ حامر ا

 ”نورمرك د هيلع ناغ بتةللطخالاو 0 ركي دعم نب ورمتو 8 رد فاو لطخالا

 | كنا مالعاي هللاقف هموق نم الحر اج هنأ هيف ا علا ى ةا تالا يا

 نب ورم عنا رم ن هللا دبعنب لعزلا نب ةم ا ا كدر هناع تباعا كطحالا

 بلغت نب مغ نب ورمت 000 ل مدا نا

 مالغلا اذه نم هب 3ع لاق مالغ دموي وهو ماكتب لطخالا لعحف اق لاس هموق ىف ةلاهح لح

 0 باغأ 0-5---01 لبقح نب تى ل عد ع ل ريغ لاقو بوقعي لاق هب بقلف لطخالا

 امغ هل لمت نيدنو نيب كلايح هل دمع : ناك هناي 3 ةقدل اونرضو هومز < أ الا امو مهم ينايال 0

 ١ ه.سق اهدرطو ملا جرخ 1 مالع وهو لطخالا ءاحف هب كلذ اولعفف مثح نب كالام ىف يآ َّ

 لطخال اذه مكمالغ نا لاقف هيلا رظني بعكو اه>رخاو داعف اهعضاوم ىلا متغلا درو ةبتع

 * ماظعلا رشب انك تيمس * هبف لطخالا لاقف !ءمنب ءاجيولا و هيلع بلغف هي . لاجالاو

 ” ندلا ن ا تا دقاو 6 نك د هل لحر الا ى يقال لوقت 0 ق 0 لاق نيتيبلا

 ا نب ةصيق ىنادح> تايزلا نب نوره لاقو مالغلا اذه اعيلع باغف اد لك 6 وأ نال

 امهماو ليعج ينبأ نب عقو لاق يم ذحقلا يف يندح لاق ان نب ىسيع ىنثدح لاق يأ ملا ةيواعم

 لطخالا لاقق مهنبب لطخالا اولخداف 0 0
 ينباو يننأ كرهدل

 ا ودم كمأ كرت كما 1 تيا نا الواو كرار نم لطخل اذه نا مالغاي ليعج نبا لاقف

 لمعمسا ىنثدح نوره (لاقو ) ل لطخالا م و ا مسا ناكو قالذك لطحدلا يحسف 0 اك رلا

 ذ ام لثع لطخالاو ليعح نب دعو باغت نءموق نع ىبناكلا نبا نع عمجم ن "نأ

 ءادتبالا ةمزرغلاو مزرغي ذكموب لطخالا ناكو أ 3 0 همس مل نم ةديبع يأ ريغ نع بوقعل

 ظ
ْ 

 5 اا اءهمأو 2 5 ظ

 نبل ءاحو لاق رصد لا يعد نبا مواقت نأ دبرت تك 0 تلا رعشلا لوقب

 0 ب 0 هل لاَقؤ لا داع هناقهب احلا 0 مالكلا بتحاصن ٠ لاقف كلذ ةعهن ىلع لد <

 كمأ مس مام بك لاقف 4 00 نب ا 3 لطخالا لاقف * ها ع هحولا اذه دهاش

 |! صو يليللامخ الا مم ا ناكو اذا هللا ايدل ال لاق 5 ءاب اهدي 5 نا د لاق 0

 لاقو دئموي لطحالا نعد 00 نك 3 سمه 1

 ممل ما

 51011 فشلا فب مة تر هازل سابا اخ ظ
 , ءاحببلا هلتشإ سانلا ياو #3 لي >> اما نانا يلام ا هق لاقو

 0 ثيح ْن ه1 وع 0 د #2 ا نه هلا كعل مدلو

 جات 0 ربك 1 رعشلا 2 1 ةريخا ا ه 0 رمهأ ناكو | 3-5 ءاحببلا ] 00 نك فرصا

 ع مو هاللشالا تاقبط وا ماللس 5 ماعدحف ةدحاو ةقيط قدزرفلاو ل رل وهو فدو كك

 ظ سابعلا ن 1 ويح ( ةعاملا ٠ نع هلضش ةّقيط مم دحاو لكلو لعل هنأ مهدحأ ىلع عاما
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 ُك 2 ءاح لاق ةكديع ينأ 0 مارا نإ ١ قحسأ ىن 0 لاق 2 5 لاق يد

 مهرعشأ وهف اوك ذةنالاع يأ اق يحال نم اناق لطخ الا لاق ةيالثاا رعشا ند هل لاق نسوي ل ؤ

 | ءالعلا 1 0 يرضملا قدحسا يبأ نبا ورم نإ ىسع نع لاق اذه يور 0 اناق ا

 لاق زي زءلا دنع نب دقحأ هب 4 ذا ( هوةرطومالكلا اونام نذلا نزف نوء.موليفلا هسنعو ٍ

 لاق نووبو 2 ع نوب ودبل ءالؤه كب اضاك ال هيف دارو هل 1 سأاوب نع ةديبع ل لاق ظ

 كد الو طقبإاوف ع داع كا ظطاددع مهرزكا ناك هنان لاق ه وارسل ىارو هلس لحجر

 دامح امو لاقف هنالضفبال اناك ادانحو ادا نأ اما قاقدلا هو او كاف رععلل سن مهدشأو ْ

 وأ نيعست ءانبأ نع كندحا اناو ناحيسفسالو رودكلا نارص الو نايودي الو كإ 1
 اوقل ا وةلكفنز مهلع ذشت رف هتيمبا اوعضو قسح هوقرطو مالكا اوثام كلاما ىلا لود

 واولا تانيوءايلاب ءايلا تانبو فوجالاب فوجالاو لتممابلّتعملاو فءاضملاب فءاضملاو ملسلاب ماسلا

 نع فاسو نب مساقلا ينثدح نوره (لاق) دانح ودامح ع امو ةسبرع ةلك ممل ف 2 واولا

 اذ 9 أ ) اه 2 نال امم رات مَ 8 0 لوش ناك لطحالا قا يعمصالا

 00 0 | له رك ذو شايع نب ةملس تعمس لاق مالس نب د رع لاق بالا نب 00

 لطخبالا لكم نه لوس لطحالا ) دادا امهماع ةماس هلضفف لطخالاو قدزرفلاو

 هلوق دشني مث ناتيب رعش لك يف هلوأ

 الا نمت نائرلا جوه * تحوانم حايرلا اذاتءاعدقلو

 الطب الا بركن و لاتعلا لق. * انفيضل طشلال  لدحف انآ

 الاثرلا جوه تحواش ح #* ايرلا اذا تملع دقلو لاق ولو لوش م

 لاق ةفيلخ دن ا وبدلا ا ا ف ناك الاش نيك هش'تدو اذاو | 2 كلل

 | ءاغدشتي هعمس لطخالا هنقل لعح نب ع لاق ىلا يد 1 ينادح لاق مالس نب دمح سد

 رادع انعم تح لآ يرهوماز رعلا دنع نب منا ( يتريخعا) هتمزلف ناسنالا لطخال كلنا مالغاي لاَقف

 تنك" لاق .دعس ىنب نه لحر نع انباعحصا ضعت اندخ لاق ةيوادم نإ كمحأ د ا

 حيدم يف هرم ف كوب مآ كانأ مق هللا كحق هل تلقت ةرت لط قف ى عم

 وح . هلابا بقانمو ةبق انا دتع ف ناب ءاا نب مق تحدت :6 ثنا اأو جاجا ىنعي فرق دنع

 امون ةعق لك انأ ان 1 هيف تا دّقل ول اذه .ف فاو نا هللاو كاف هانب رموش هّتحدتما

 ظ يرو .هيف يف يتلا ةمقللا ضروف لطخالا ١ نشأ 0 أب تاقف ىرذخا هدب يفو ةمقل هيف يفو

 | هنع كلاّوسو اذه لثم ىل كدهعتاف يايا كرورس اماف ىنتؤ-و ينتررس دقل ينباي لاقو هدير ىف ىلإ

 هلو هتكردأ ولو دحاو با هوا لطحا تلا ا ل 0 لك هب ينتؤسام امأو

 ىحي نب نسما ( 06 )نيد كينج نع 5 ناصح هيلع ىشاعا كلو هناك ذل 06

 ىلا هرعش ببح دق لجر نع ينولاستام لاقف لطخالا نع ةيوارلا دامح لئس لاق دامح َنَع

 نم ادحاو اموب لطخالا كرداول ورمع ويا لاق لاق ةديبع وبا ينادحو قحسا لاق هينارصنلا
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 هداحتساف رعش تيب دش ا اانا ي الا ىنادحو قحسا لاق اد 3 هيلع تمدقام ةيلهاجلا

 ها ا ورم نأ نع يياشألا نع ةكملا نب بوقعي رك ذو دازام لظحالل ناك ول لاقو

 ارسل ف3 لطخالا امآو قبطي الام ينم فاكتف قدزرفلا اما لاقف ا ةيااثلا أ لد

 ريرد كردأ امنا لاق ىعمصالا ىنثدح مطل ١. ( لاقو ) رمشللا ةنيدفانأ امأو صنارغال ا

 بان هلو هتكردأ لوش ريرد> 17 ريرح نم نسا لطحالا ناكو ملط دق خيش وهو لطخالا

 0000 00 7 را ككرذأ وأ لو ورم وبأ ناكو لاق يك ال نيبا هل تكردأ ولو دجاَو
 مل اذا ريرح نب ءالعلا لاق لاق مالس نب دمحم ةفيلخ وبا ( ينربخا ) ادحا هيلع تلضفام ةياهاجلا

 اة 7 راو الصمواقاس حبال قدزرفلاو تكس ورف اهاس لطخالا ءنج
 اا 0 ل 1 0 | [دشا ناك لاق لطخالا ىف لوقتام ريرط لق ىغمصالا لاق
 لحد :ىكرارقلا نأ برج نب كامس نع ةيعش نع جرؤم نع هللا نع نب لدععا (ىورو )

 هيف انيرامتلاق كلذ لاديزت اموهللاقذ مالسالا لهأ حدمأ نمدل لاقف حالخلا نب ءوض هيقلف ةفوكلا
 رم نب صفح نع مل نب نوره ينادح تايزلا نب نوره لاقو برع ١ حمسأ ل اطخالا لاق

 لطخالا نع اريرح لاس هنأ هلدحف عفا 1 ن3 نك وب ىلا س يب نك اح تعوس لاق

 مث لطخالا مالسالا ءارعش لوق, ةديبع 0 ناكو لاق ريخال مهفصواو مب ركل ننانا حا لاف

 نبا لاقو هرعش ةحصل ةغبالاب لطخالا هيشي ورمي ا نك ٌةدسع كا || ِ ريرح

 حاطتلانبا لاقو لطخالا لضفي ورمج 3 ناك لاق جاحعلا نب ةبؤر نب هللا دبع ينثدح حالطتلا

 قدزرفلا هللاقف قدزرفلاو رير> ىلع لط> الا لشي دامح ناك لاق زرب 1 3 كع د

 رام نبا قحسا ىل لاق حاطنلانب ا لاق كتاضفل قسفلاب هتلضفول لاقف كلثم قساف هنال هلضف عا

 امهنم نم مهابغأ نكلو هللاو ال لاقف مهحدمأ هنا لاقي تاقف ةثالثلا رمشا اندنع لطخالا يفاببشلا

 لوقي نأ نسحب
 0000 آد ا ادحعو »8 انحامز لولس نع اسفر. نحو

 لاق لاق ينئادملا نع للاكل وكلا رع ىماوم نب د انثدح لاق لعن: ندحلا ( يربخا)

 لجر سانلا رعشاو ةماس يلا ل ا آب سانلا رعشاو ةباعثنب رف ا هل 0 1 نيام عشا لطخالا

 اذكه دامح نب ىلع نع نا ا نع را كا ىنبدح لاق د ىنادح لاق نمل ) يثربخأ ( يعيق يف ؤ

 تلم غلبيهنأ ةغا مل ثا معر نيئم ا كلمادم أ لطخالا لاق لاق دهام ن.ىلع 4هيط اغاو لاق:

 تدرأالك تغاباف ة كيس ## 0 وأ ا اودا رف نيطقلا فم. # كّدح نم ف تا دقو مايا ةنالث ىف يف 0

 حبو لاق 3 (ط وا طتيكالملا كا ع ىو اتاعحف | اهأنأ هلع لطحلا 1 اها هاه تس ضم كلملا ديع لاق

 1 داموا 0 لوق ىف 1 الق ترعلا رعشأ دا ردا لا ناسا لطحأ

 لوش سانلا ىلع كلملا ديعأ لو هب جرد و 0 هيلع ىلاو مهارد 0 هيدا ناب 0 ةنفح ظ

 نب ةندبع ن 0 ن رهعح ينثدح كايولا نبل( لاقو ) بيع رعشأ اذه نيئمؤملا ا اذه

 هنف ريثك لوق كللملا دنع كا ةناوع نع ماشه نع لاهملا
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 اطاقتسا قرتتملا د4 نكلو #١ ةدومأ ل ع ةونع اهوك رت ان اق ظ

 لاق 2 ام امو لاق هد 0 نام 01 را هللاو كل ا اطيل هل لاف هن ضأن ١

 بصغ الو كلر ع كلم يلاوم تا أود 2 3 ارو رهشلان ه4 اولهأ ع

 0 لاق ري زعلا دنع نب د ا 0 ( كاف تقدم لاق مصغ 2 كليخو اقح كل هتام> 0

 0 ءار لاق 3 و حش نع شا !رف 00 ا اغبلا ةقاقد وأ ا لاق ة 4يش َّى

 ناماك <لاناذه لاقب رعش ا ند كلام انأا لم هنم توبد ردحا | 00 كلملا كيع 50 5 5 2

 [5 ده تلال اخ 0 0 أ ثلا 7 امهم تنأ نيف تلقف مت ىب نك د ا
 مرا ليس نا ماع نع ىادللا نع كلا 1 57 ا اذه ( يورو ) هنيدب افافختساو

 لاَ نع ني 0 او تاللاو لاقو وح ع لطحألا 0

 الحرنا يزامر ا 5 لاق دعت 2 نب هللا دنع ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا ن 5 0

 لاصتاوةرشعلا قارتفا نم ملت هم انا كلام نأ هل افق لطحالا ىلا ءاج نع يني نم
 تورع نق كلا تلف 0 هناه لاقف ايمن ىدتع كل ناو ةسدير اني د رذحا

1 

 هنع صضيقني عه ان طاب هنأ امس ا كلذ نع 6 تناو قدزرفلا لنادو هند تاذخدو كك

 0 0 ولف هلق ةودلاو موف كلملاو هلع رض بتدس ىلع ردشال 0 هعمر بدسلو كئاذل ا

 نادر ةلآو 35 ءصلاوف م كتلصو كدا 3 تل كحعضت ُُق ا لاَقذ هن راهم هو ةنازأ هيه ع

 0 لاَ ملا أءأ| نا 0 ءا 6 " راع مينمتلاو هب ْرَح مهسمأي اع رضم نود ها تاكل ماذال

 عك و (ينرخأ )ىف ينارصن . هلاق رسمأ دحلا 30 || ا تيبلا كن سك اذا بياصلا ق>و لاو

 0 ءادغ ٌُ 5 كلملا َ ع حبصأ لاق يف :ءادملا 0 ينأ ب ينبددملا و اد لاق

 لطخالا لوق لد

 الولع نأ لواح ِءاملل ريب هه« انالمتابم يذلا ا ا
 الوضفلا هرزام 2 >ر و د مق كال همس رف ينم

 6 قشمد تفاوح نم توناح يق ندا ليق5_سم َّ انا ااحم ا || هيلا ع فك لاق 0

 لاق 00 نع عباط يدع كايزلا نب نوره(لاقو)ءرك ذ [مدج و دس 0

 و2 يربغلا ةيح 0 1

 ادهش سوا مىتاغلابو د 0 انلاو دعملاب

 0 لاذ الا كن ًّ كيش بدعتل كر | هل لوشي ا 2 1 ا اذ ثححو هير 6

 2 را ناياس ن رب ماشه نع يميتل ١ نحر لأ دنع نع ينالغلا انادح لاق ىلع نب نسحلا

 ىلع لاق تلزت نم ىلع كلملا دنع لاف هسأاك نودحرس نبا ىلع لزق كلملا دنع ىلع مدق لطخالا

 2 اذه 2521 نمهكمرد لاق كاز نأ 1 اق كلانملا اصب ك6 هللا كلتأق لاق نالف

 لاقم اداه لع دالا لسا ئىأ ىلعو كالي ودل لاقم كلا دع كدحعضف ع تدب نم 0

 اطدااو هم عئصت امو لاق ر حا كف كاف فذ[ ةرمدع كيطعن و ءىلا فكل ضرفنف لسأ الأ
 ا

 31 لا 1كر ن 55525252



 ءام ةقاكمالا اهبف ككلمام ةلزئال نيتاه نيب امف ناف كلذ تلق ذا امأ لاقف 1 اهلرح ناو
 أ هراك مأ عئاطأ 00000000 ا دك هلا حاحطلا روز الآ لاق مث كحضف عبصالاب تارفلا نم

 أ 0 مك اذا ينأأ كبرقىلع هبرق الو كلاو: ىلع هلاو' را تنك ام لاق عئاط لب لاق أإ

 ريبكلا سرفلا نع هربت * ًاراخ هبكرب عاتيك
 هلوّقب هحدش جاححلا حدب هرماو مهرد آل | هر هل سعأف ا

 وكلا اممم محم.جلا ابو * موعزوبذيز كلايحتهرص

 نب دمح ىنثدح تايزلا نب نوره ( لاقو ) هرعش ديبح نه تسلو هيلا ها عم ةديصقلاب هحوو

 ا 010 10 ىلاذلا ةئلح يف ايرخو قدزرفلا اورك ذ لاق ناسخ ىأ نع لممسا

 ظ 0 ا تاع لاو اهلك فدرارفلاو ريرخ 00 و لصعخ الل نشب كدشنأ ١

 رضحلاو ناذارنب سيقمحاج *« تقلف قارألا نا اهنأي أ
 ردغلا نم ءافولانيا اوفرعي ملو * ةمالظ اوفاعي مل موق حاج ١

 لطخالاو قدزرفلاو ريرح نع لكس سنوي نا ةدسع وبا ينثدحو قحسأ ( لاق ) تكسف لاق

 تش نه لاقف مه نمو هلس هبنح ىلا _لجزا تلقف لطخالا ىلع ءاماعلا تعمجأ لاق رعشأ مع ا

 اوقرط ءالؤه نرقالا نوميمو ليفلا ةسنعو رمت نب ىدعو ءالعلا نبورمع وباو قحسا يبا نبا

 لطاتل  رإل لحل لف نييوحالو نييودبال هنع نومكحم نكآل ءوئامو مالكلا
 يع 1 كك طمس الو نيخ اهف سيل دايح لاوط دئاصق ددع مه 2 ا لاق ءالؤه أ

 تسيلف اهلثم نكم مل نا اريثع اهمناج ىلاو ةفصلا هذهب ارثع لطخالل امدح وف كلذ يف انرظنف ||

 كين هدي دوس ناسف ب 7 ةعب

 20م(: ببببببببببببت777-0 1 6:

 00000000 21211 راق قحسا لاق ةنالث ةغدلا هذ ريع اندجوو اهنودن
 *رافحاب يماس نم عدرلا ديات#و * لتنتق ىدن لا نم طسأو افع * ١

 *طساوب تيار ما كنيع كتبذك*و *اوركتباوكنماو> ارفنيطقلا م> *و

 *لاعوقف لئاحمي رايدلا نمو * هعرص لاستال ريغملا عد#و

 * سعاوملا تاذ نم ةلمد#لا يح * رير> دئاصقو لاق رشعلا ةءقب ظفحا ماو قحسا لاق أ

 ةديبع وبأ لاقو ( لاق ) * ادوقو نيتمارب كا را ىوهأ * و # دوحه ىهاو كتقر 20و :

 نفسا ربع نعى ع وحان ريخأو و * اطقس مهلقأ 0 مهدشأ 5 علل هه لطخألا

 (اهنم) اهركذ ذعضوم اذه اجا لطخالا َت ركتد ىلإ كافعلا هذه ضبا يفو هلثم ةدنع ينأ ظ
 2 ص ظ

 رادلاة نمد ىمياس نم تر قو 2 راثخأ عانس خرم عبرلا دبأت ْ

 ىر اوي خا طقاسأت * ىنبذاحم يمحأ امي لحن دقو

 )0012 راحايق ريشلا اذه ريخ رك ذنسو 0 ولا ىرحم يف ةباسلاب اعزه يداؤلا رمع هاتغ

 0029و كلذ قل ردقلا اذه ناك داراصتالا ايعولطخالا ءانغ امل نانا |
 انضنا / وص ّْ

 قنوت وسل ل ا تت تت موا ل ب ا بصصم يسم ص سس: ممسسم مح - نوح هم مس تس



 ل

 ( كال )

 ريصسع م فق يو ا نو 9 تاوكنماوحاارف نياعفلا تح

 ند بجو تح اهنمض ةوهث ن ما مم ديتسسأ موب براش ينأكح

 نال أ اهموظطرخ نع تع ءافاك ني 4 ع رم راقلاتاوذ ن 4 8 تداح 0-7

 هنالاشإ 6 لمرهفو م ع يطول ان لمَ هش حرس نبالو مصمم اان ليش فيفؤ مهاربا هانع 'ٍ 1

 0 تاي كو نورهلاقو هنق كشب ال وا لش فيفخ ةيولعل هيشو مع لاهو ةيوللا

 95-5 اولا 0 م نا هسأ 0 سوم هل لاه تاك نم لحر نع قابلا ورح ىبأ 0 حاطنلا نإ

 ْ نمو لاق عضو اجه اذا و 0 اذ ناكيذلا 0 سانلار 1 نع لطخالا 3 كلملا دع ناآ

 دبع نبدح أ (ينربخأ) 5 لاق ٠ ع * لاق ة ةفرط ينل نردكفلا نبا لاق ٠ نم ع + لاق ا لاق وه ْ

 يدل فاح دبأ انئادح لاق ع للا نك اة كل 2 و لاق يرهوملا ززعلا |

 ءأ للا ءادمعاو ناوص 0 رمش لع لطخالا لخد لاق هيب نع

 هناهما ىفناك ناذ مرك | اأو يسم رعشا اما لاق لوقتام ىعارال لاقف مكاو هم عشا األ

 لاقكنممرك | اا ريمالا لاك لوقتأ لدحر هل لاق لطخالا جرخ ا 8 مهن ريمالا ع تدلو قا

 7 الطحال لخدو(لاق) | م 0 6 5 نال ا 11 2 0 سوطن ا نأ نا كلب 060

 ار لاَ 1 هوقسأل اقف يني سل نو و م ىتاح سا دق لاو هدشنتساف ناورم 5 كلملا ديع

 سير تار لاو ؟اسع هوقسأف لاق كواعق نعللا نعلاق انمأ هوقسافلاق ريتك ندع وهو راما

 تلعفل انب كتمرح الول كلمأ ال را ىتدا يتدبع وا لاقنيمؤلل رملا 2 لقا 0

 6 0 ٍ 5 ا رمل هللاقف

0 

 يوص لح .دقو يدعتتسا' ننمؤلل 05 نا كالو لاقذ كلملا دعل اشارف ىتاف جرخف تاعفو كب

 ال لمسات يظاف ناكرتمإ اههتكر لاقف رخل هاقننف رك اينف] دعا اقف ءاهسف رح هل 1
 ا لا ىلع لخ دف عب ارهاقسف عبا رب قيم ءلدعأةنمساو كك وشك أ نان ءاقسف

 ريسغ اهفرص ىف ىو ممعرأو مج او كتاو كمارو نيلعقلا 3 3

 ناكاقو هةزا نسخ اور علخلا نم هيلع ىتلا مث هج رخاف مالغاي هديب ذخ كلا دبع لاقف || -
 لاق 00 ندم نع ةزاحا ةفي 0 وب 1( نرسل ) لطذ الا 3 ينب عاش ناو اىعاش موق لكل

 فو ةفوكلاب اما تاخد لاق ءوض نب حالا نع برح نب كاهس ينادح ناّمع نب نإبا لاق

 رعشأ املاق ِ ل ع قدزرفلل 1 لاق لهذ ىنب نه تلق لحرلا نم لاقف لاق لطحلالا

 هلوق لاقكاذ امو تاق هتبه يف مجر ام عرسا امدنا ىلع ل

 لاع> نب ةيطعل مكتيهوف # مكترر ينأأ ةنادع يبا

 لابشو فام الانا هت 0 ةيطعال ول

 خي ناكام اذه مهلكسانلا ركتاول تلقف رخ آلا يف عجرو لوالا ىف مههو
 تاقف هنم ةفيلخلا تفو> مث ثرحلا نب رفز توجه تلق فك

 ا لاق ا 7-1 نا ّ

 0 انما مف نكد الاف # مل حصان أ ةيمأ يب

 رزج هل اهف ناك ةعقول # هلكلدكث يالا شارتفاكاش رتفم

 2012122 0 تل 2272-03 22 تس 7227 حج ويم حو وص همم هوو عدم دس وصمم و «رمععس سمسم



0050 

 تاقف يهلر نب ةمركع تحدمو

 ا ارلا نع رط مويلف » هرحاو اثق هسحا تنك دق
 1 قبس ام مهم ىل قبس موق نم كنا الول هللاو اذه ىلع تدز ام هتاحيه يف ةغلابملا تدرا ولو لاقف

 لاق مث كريق ثعم لخدي ءاجم كتوحط

 آل ردكت الو * ميتح دمدعب موق يحاغ تنك ام
 زعلا ديعنب ا نع يرهفلا ليعمسا نب دمحا ىنثدح .تايزاا نب نوره ( لاقو ) ينع جرذا

 00 كرك رفز كلملا دع لزتتسا امل لاق ها نع درك ندمت نع نومك نب لكلع نبأ

 ىلع كلا د عم هيلا رظن املف عالكلا يذ نبا هيلع لخدف ءريرس ىلع هعم هدمقا ايسيقرق نم
 يعوقءامد نم رطشب اذه فيسو يا ال فكو نينم'وملا ريما اي لاقف كنكسام هل لاقف يب ريرملا

 ا نا ىبم هسلحا ملينا لاق ضرالا ىلع اناو ريرسلا ىلعكاءم وه 6 كاييلع هفالذو كل يلط 0

 ْ اما لاقف برشي وهو لطخالا تغابف ىبحمي هثيدحو يفاسا هناسا نكلو كم لع ءرك ا نوك

 لاقهن٠ هئيع الماملف كلملا دبع ىلع لخد ين جرخ مثعالكلا يذنبأ هش كا قن وقال هللاو

 ' الوقعلا اهل نيراشلا يد * فرص كيدلانيعلثم ساكو

 1 ال واطلك لآ قل واج عاسملا ريغب انالاثث اهنم يتفلا تا

 ْ الوضفلا هرزام نم ىخراو * اهف كش اال ةيشرف 5 يشم

 ١ نينموملاريم|ايهللاو لج ا لاق كسار يف ةطخ الا كلام ابا اب كم اذه جرخا ام كلملا ديع هل لاف

 : سمألاب لئاقلا وهو ريرملاىلع كعف 1 هللا ودع سلجم نيح
 ا.هاكس وفنلا تازازد> ىو < ىرولا نمد لع و قعر لاتيني دقو

 تازازح هللا بهذا لاقو ريرسلا نع هبلقف رفز ردص اهب برم ذ م هلحر كلملا دنع ضيقف لاق

 ترا 1 لوش رفز ناكف ينتطعأ دل راو سوما ماع ا ككل لاقف روديملا كت

 مم نب نوره ىنثدح تايزلا نب نوره ( لاقو ) لاقام لطذ الا لاق نيح ةعاسلا كلت الا ط

 ىف ءارع كلا كف لطحالا لاق لاق يناسشلا ةلظنح. نب قلاخلا دنع نع ثركا نب دعس ن

 ىلوقف تييحللا اهات هيف 2 قحاب ال ع بيسنلاو ءاحطاو -

 صهدلا رذا ًادعاق يح ناكناو * رد يب دزه دنهاي ا

 000 انا وىردف * ابعاشو اها قيلا تارقلاو

 0 ريديثم نينتملا در_طع # يوتاتو عيحضلاب ا تو

 حدملا يف ىلوقو

 كد ءرط اهو هجر ىذا ف اذا نييؤلل رما ءادف يدفن

221100111132007 

 رطملا هب ىلإ هللا 4 فةيلح د” هرئاط نوميمل -- ضئاخا

 ديبعلا مسببا تلق امو * مي ديبعتيقل اذا تلك
 اش ا ا ا ا لا ا ا او ع يوك وال وتلا كس يي راك ول 1

 لليل ااا تاتتسلاْات>+”>-ةة صل

 1 ك7 15ش 117777297797 97 ه715772225-/5722522177 5 و 7 رج ب77 م تجرب 227113622715722 1227777



00 

 دوم اوهز ناومهديسو »+ ع دودسل نيملاعلا مثل ظ

0 
| 

 اذ لاق زيزعلا دنح نإ روح ) 0 2 مواضف دّقل ىرمءل قدصو قااخا دنع اف

 ناكو لطخالا اهحوزيف 0 ين ع عا قاط لاق دواد نب د# نع ةيواعم ن , 00 نع ةيش

 قلطخالا لاق تنفتح لوألا اخ 0 ذا هعم يه انيق كلذ لبق 2 قاط دق لطخالا

 6 رضا فلا نعمت حرف هيبتا 51 تيدي مع ىلع انالك

 حاول كل 07 رخالا تجوز ىلع * ينناو ا 5

 لافح الان ] :قاوح نبدلخ ن عابر> نيريهز نب دج انرحأ لاق ىلع :نب: "نسا ( 55

 ةيطع ىنطعاف مكح د ىلا يف ا دج حدم ىلا اك ا ىعراناع تالا و كللملا دييعل لاق

 كلام انأأي 010 1 .عا لاقف ةمام 6 ىلا 00 هذيل د مكبر هللاوق ناسللاع . طش

 كلهأف اف ءار 06 يطعأو مغ يف ا يفا نينمؤملا دك غاب 3 فاح ينكلو 'ىلم كاذب كنا

 يرذع ا دق لاق هلعؤ مف موالا ا هنوحا ىلع مدق املك ةلييخ ىف كلذ ناكل

 1 يوحي نوط نور جوس يصدان جياموعج يا عددا : كهل

 إ

 كلقا لاف 0 نب حون ىنادح باطخلا وبأ لاق لاق ماللس ن 0 نع ةنيخ دا[

 كتي تشكللا نيكل ديفح ا تيرس

 ريو ان امرأ تقف كل مأ ال كاذو تنأامو تلقام سب لاقو ينروق نافحالا أ رمشأ تنآ ينال

 ؤ ياركلانع ىم (ينرخأ ) ينملتي نأ تيدخ الآ ةتأر امو م رفكب هيلع تنعأ تقل لاَ

 أ نيملسملا وجيم رفاك ينارصن لطخالل ًابجعاي ورع ينال لجنر لاق لاق ةديبع نأ نع ذامد نع
 بهذ ةلساس هقنع يف ز> زرحو زخ هبح هياعو ء 0 لطحالا ناك دقل مكلاي ورمعوبأ لاقف

 ) لاقو ( نذا ريسخل قاوم ن١ كلملا دنع ىلع لخدب م |ريخ هت ضف بهذ تيلص مف

 نإ لقعم 0 ىد كو ىلع نب هللا كي 6 نب دما ١ د يروفلا ليععجا نإ ل ينادح نوره

 لاقف ةبالئلا ءارعشلا ان رت كلملا دنع" نب ةعلضم َتاَن اذك لاق َر ل ناد ء هسا نع نالف

 0 ناهر يف نمئاسرأ ةنالث 00 ميه امنأ تن تاقفدكي انضارو كلا يك ينامحأ |

 أ امأف ًافاختم ًاايحاو ًاتيكس ًانايحاو عرلا قباس ًانايحا ءىجي اهدحاو لصم اهدحاو هلك رعت

 ١ انايحاعرلا قبيسي يذلا اماو قدزر فلاف هتالاح لك يف ىلصملا اماو لطخالاف هتالاح لك يف قياسلا
 هل دشنا مث ريرط ًاايحا فاخيو

 لتفملالايذلا نوف ليدانق * همو#ن اك لبل مط ىرس

 د اذه ا لاقو

 ناطيشلا ةزانح ئلغتلاو * ناساف اهره» .ةيبلغتلا

 ورم نيدمع يندح تايزلا نب نورها( اقر )اه قع دنع لع يقل
 ١ نش .ةراما ف ةفوكلاب اعمتحا دقو نابرش اه امس لطخالاو قدزرفلا نا هبا نع يناحرت 2

 اهدقنأف ع ريراع ىورت له هل الاقف ةماعلا لح نه يتف اءوماع لخد ذا نا

 الطخالا تدكت دقل ٌثنعلا ىلعو *: نمسيم قدزرفلا ىلع تسب دقول

 انأ لاقو ماقف يتفلا عزفف كنس رك ىلع ككروتيو ىءسو نا ءاربأ كلام انآي لاقف قدزرقلا لبقأف |

 ) عباس ب اهلا د



 سل سةلةء١ لشلشظساد>ىئ222ا  ظظ تي 22 0 3 0 ب 5 .

 ا 0000 ( ]رجا ) اموهوي ةيش ءامداو كلع سايال سلجا الاقف كرش نم هللاب ذاع

 الز لاق برح نب مالسلادبع ينئدح لاق ىلعي دج لاق ةبش نب رمح انربخا لاق ي ىه وهلا

 ا يأف فيشح تن 10 ينارصن يفا هل لاق مءاشعل هءادعف هق م وهو داب طعالا“ 0 0

 02 ألاقق ةدنصقلا قدزرُلا منا الا ب دشنيال لطخالا لمج مث كبارش لاق كيلا 0
 : ليقف 00300 0 ل ٠ ف لاق بلاع نب قدزرفلا لاق -تنأ نم رش ةلبللا يب لزن دقل 0

 ! اوعمحف قدزرفلا اذه باغ يب ان لطختالا يدانتف ىاضش نأ ت تهرك لاقف كلذ يف قدزرفال

 0 د لاق ا رمل ا ار مم اقرت حبا املث را

 0 شحفلا ن 6 فاقع 2 ءغ مهيخا ناك هنا لطخالا هب مده اك 6 ةيسا نب مك

 ف نإ تدحو دمها ( ينريذا ( أهايا 5ك ل ءارذعلا يي“ ل اع طق ا توام ل زال

 ةعءم ةيواعم 2 ديزي ع لاق يبدوملا دايع نب لع يي 2 كاف ف 4س نب رم م لاق اق ياهلا

 لاقف هلها ديزب قاتشاف لطخالاب جح ماع

 ”ناتتلا ىلا يلف ماه * هفاش ماشلانموجشىذلك ىب
 / لاقف لطخا ايزدا

 كايف تي 51 5200007 هاد

 ”ظ)شظشه<0©

 اال 007 روض « يذلا دعوأ ماعلا يذلا روغي
 اسير دين ر# .٠ تويت 01 ذا

 أ ينب .يف ةنارصتلا نبا لوف دعل يف لوب 0 ى.ع امو لاق ه رعش عمسلف كحدم دف [ضاش
1 

5 

 ع

 5 دق اذا انتا سانا ملظعأو 23 مه داقت تلا َىَح ةوادعلا س ا

 ينادحو نوره ( لاق ) هلثع دما ماو ع هسأ نع قحسا نب دامح ن 0

 لاق ا نه ل>ر نع يداز هلا ةدرب ىلا نع و نم نإ ردح ع ناماس ن نومها

 اط لاقف هيلع 0 ناكو 0 نكو سزو رمت هيف انارحو نب اه د نامح او زم

 0 مهيأ واف ليلع , 0 دعو عين نال 355 كَ هةر تالا 0

 ىضُق مهلا تضمو اهباش تسياف تماقو ةم ركم ىلع تون دقل ان اراك كب ح تلاق كب لو

 59 كد ا تءاحو هلك بيزلاو رّثلا لكأف تأ ارا كلو امفام ّح رفف ةوكشلا 1 محلا

 لاقو برهف ام هبرضتل 2 لا تدعو عاهد دق أ تمل انراف هلآ

 مل ثايع ند كش 3ع زوحمعلا تاينع ىلع ملأ

 ماا مفي ندالاو نعلتو »ع اهايو الا يداس تلظف

 تك كود 00 أ نمعا 3 ا 5 ُُ ةصّقلا 2 ره تكلا نن بوقعلا رو

 الحر نا نيئمؤملا ريمأ سايعلا ينال لبق لاق هب تيس نا 1 مد الاق تاكحو دعا ( قرشا

 0000 رعشااو ةصقلا تا[ واط اراب زااو راو «لاب مدا

 00 دال روش ع ء يبمصالا نع

 ا رج ءاقنسو همعطأف هيلع لزن لطخالا ناكو ةص.ق نب 'يئاه نب سايا نب ديءس ادب ةمامأو



 (100 ىلا

 ا مأ اطل لاه ناكو سم نب ةببتق دنع :تناك يلا نع ,موعرلاو لاقامهب لسلق هرقل 00
 , ةستكو نيصحلا نب دايعو عحسم نب صاعو 0 011 ا نئاقحأ يف تحوز“ سادالا

 | ينئادملا نع زارا انثدحلاق يديزلا سايعلا نب دمحم ( ان ريحا ) دورا اه ل ناكو ل سم نبا

 "0 لخدن ناكولطخالا» تيضرءئش يف تردحاشت اذا .لكاو نب ركب تناك كلملا دع ون] لاك لف

 هاصعن هبريضو هترحاب 2 0 نسفلا ىلإ جحش دقو ري زولاب هيأ رف لاق هللا نومدقيف دحسملا

 نيدلاءاح اذا يخا ن نيااي لاقف ةفوكلاب هيف تنك ام اذه نيا هل تاقف خرفلا ىدي 6 يحي وهو

 نياف لاقو امهنع لأسف هنع ابجغ انريك دقو ةيناث هيلع لزن مث هاتمدخ ناتيريوج اهو 55 1 3

 واد ع هللا دبع نب 7 نع كإلب..نم ىحب 2 نع نإلتع 2 نب بتوقع ( لاقو ) ائللذ '

 | ةيحكدشنأ لاقف هتدشنتساو تدسشاف ىدسنف هيلع تماسف لطخالا ىلا تاخد لاق ردا نب 1

 قدا مْ يأ

 برقلا ةيواض نيدحخلا ةيباس * زجحاعلللال تبرسأدقل ير هع

 بحرلالزتملاون وهيملارئاطلا نع # اهاحر. نينءؤملا ع كنا

 انثدح لاق ىلع نب ندحلا قريخا )ن1 لاق نم ع تلك ئتعالا لأ سانا ر ا
 مهرد 0 "5 لطظحالا حدس تما لاق يف ؛ادلا نع ع ينيدملا 8 أو ع هنو روم -

 الا رضام هللا هحبق لاقف اماشه كلذ غلبف ناييصلا 0 هقرفو احاش اهب ىرتداف جرخو اهضرب مم

 رضع هنأ ةنسنومبرأو 35 هلو قوبو قرخا ا ينادح تكل كا .باوقعل 1 لاقو ( ةيسفقن |

 ةقان ماشه 2م مي تار رتصخ وف هاد مدا هوما

 ريرجلاقف هل ىهف 3 6 تربل مآ م 5 1 لاَ 2 # ال ارم اهخحأ * الثمتم لاقف 1

 لاف # ءاحبتو قدا 26 1 قدز رفلالاقف م عاصأ ل كلف 2 #2 ا روعصا ودعا ىف 7 1ك

 ) لاقو ( هللا كميهحال بكرا لاق د ار نام ىحالاو رفاشنملا | ا د لطخالا لاق ا نغت م

 اني أم , ال لاَقف هموق ن م ةيراح لطخالا 27 لاق ىن دلل ن زا را ىنادح تان ل نب نومه

 لطخلالا ليقف اهردأل كلا ءارخإ 3 1 ينفك نخل ترد كحل نا رالدلا

 ريصق 00 نانس ناب * ىنع ءالدلا بأ غلبأ الأ
 ريتسلا ل نءاعل ناو * ءانغئدلا نم مق نعطي ناف

 0 "لاق هأفق ىلع رد د يحالاس ىعهمو هقلأام يك

 1 7 يهم كد 2و ىضمام | امأ لاو هوملكف مكمل كا 4 موق ن هه لاحر ف اطو ىضش

 كلام اياب هل لق ةافولا كظح الا ت ترضع ا لاق ماللس ن 0 0 نع ةزاحا ُة هقم لح وبأ ) 5 (

 لاقف ىصوت الا

 اهرابعاو ريرح 28 # تامملادنع قدز رفلا يصوأ

 اهرانواو هان 2 *# كلام وبا روبقلا رازو



 تفل

 : 2 لوق دود>أ كدنع

 لطخالال وق مأ |

 اوردق اذا اماللحأ ىانلا مظعاو #3 مه داق دييلا 06-_ ةوادعلا سعش

 ا امهسشنا 2 اناك اذكهو كوالنص لاَقؤ نزراو 10 :حا رح تدبو ريسأو 8 2 6 تيب تلقك

 أ ىلا ىلع هللاو دق لحر رعش يف لوقا م محو لاَقف لطخالا.. نع ةيوارلا دا 1 الحر 0

 00316 0( ا الا

 كيس 5 رفعحو ىلا ن - هينأ “ع 0 داع نع ىد كَ نيسحلا ) 1 يح !) ل م ا ك2

 3 2 ينادنانشالا اع بأ 0 لاق 0 نا نس

 نوره لاقوةنالثلا ىلع لطخالا نولضفي ورمي ما نب ىسعو سبح نب نا ناك لاق ةديع

 دابق نار لاس كلما دلع نب ناملس نا 0 نع يت ءلا نعىفزاملا نامع ولأ يف هندح تايتزلا نا 1

 | هيلع قيض لطخالا نأ لاق كنفعأ : هللاو ال لاق ىنفعأ هل لاقف لطخالا 0 رد 3000 ةرردلا |

 ' ناملس هل لاقف تيار ثيحهنم لطخالا م غاب دقو وق همالسأ هيلع عسوأ 1 رير> ناو لوقلا ه 0

 لف موتك دلاخ ن ء يبمدالا ن 0 0 ينثدحو نوره( لاق )لطخالا هللاو تالضف ظ

 دمحا ( انريخا ) حدم 0 ةينارمدت ١١ ناب كافك لاق مالسالا قلن سانا 57 نم: قد زوفلل كلل

 هندنسم مط سل

 مهو كالملا ديعملا أدفو دفوف سوي ْن جاحملا نات كاف“ ةيش نب 4 انتحل ذاق

 اربرح فن كي.س اذه نلطحا اب هل لاق هيلع لخد املق هل د لطحالا سعأ من را رير>

 ا لش وحر نار ل 0

 م لاق 00 حوفتل ر حا ةحئار نأ نام د ا لاَقؤ كلملا كغ لعاب رع لقاق 8 دات

 كلذ نم ىراذتعا امو نيئمؤملا راو ا

 ا لا ا و ع يردك تارش ىعو را سعت

 أعلا نأ همسات نس 0 #١ جاوس نأ دع ديعلا 1

 ظفح افاهبه> دع جاجحلا ىف اهلك دئاصق ثالث هدشناف 0 قدقناو اذه اوعد كلملا دنع لاقث

 لاق لطخالا ىلعلقأ متدنيدو هتفءلاخ رصن اناوجاجحلا ع مهلا نا ريرداب هل 0 كالملا 8غ

 | وردق اذا امالحأ سانلا م امعأو * مط داقتسي تح ةوادعلا س

 لطخالا لوقامافةيمأينب نعاش لطخ الا نو ا ىعاش موق ما ا كو ما ه باغ د هيلع

 سا علا نب دس 2 محال ناءاس نب ىلعجاوس ينأ ربخب ينربخأف « جاوس ينأ دبع دبعلا يف ها

 ةديبع 0 :2 دامد كاكاو تينَح نبق | انته لاق ىاركش |) ديعس وبأ انثادح الاق يديزللا

 اه لاشي سرف هل تناكو عوررب ىنب رواج يضلا فاخ نب دابع وهو جاوس انآ نا الا

 ةودن تقبسف نيرشعب نيرشع انهارتف ب سهلا إل لاا رف يع و ديلا ةرتخ نأ درصلا ناكو ةودن

 ا

 3 ةياحف عاجب هل ع م م ىاذآل 0 ل 5 0 ا مه كلملا كيع د

 رادع نيرحبلا قل بهذ جاوس | اأ ل 3 ار حش لع>و هقيس هعئمو هقح ةرح نا هماظف



6 00000 
 1 توج تتجول ا 0 ال ولالا دج وح توك 5ك هن 2002 ١ كفك تل اتق ا نكت همست ا: كيما ريك طتل متت, حمي م ةدكخ ع ل فري تن جاو كيج ا: هوك دج اكقطج ف طم ال هت كحل داك تح ضبا داصس تطول

 ودحن وهو لوش لعح هسفنب ا اذيدش ةايغر نطو اعخ لقأ املق

 ىلا داعف # يده> اهي 3 م * هفلخ نم لوش الئاق عمسف * يدع نم تغب له يعش تيلا»

 ال لاقو جاوس يأ أع ىلع در بيضاغتف ةدم هن 0 هلزنم ىلا مدقو كلذ لثع هباحاف هلوق

 نمادقو امج ةحعت :ىلا ماقف كلذ اهحوز تا 0 جاوس يبأ تسا نم ىدَه 41 ني

 1 0 مكيف هو "تام ةأاحإ ا لاق٠ 1 يف ةرمح نب درص هلعحفاملا هعفدف 0 اهتيلا ن :رطاب

 تأ نم نآك أيش 7 يفو 0 يذ دو ناءلب يذ نم لاقف 00 تاقأ نبأ نم ولف

 هل نيمالغ جاوس ا مث اساب نورت له هللا يعل لاقو هبون حرطف جاوس وب ماقف ناسنا

 ل ريغ يف ة 0 تراطق: ل لاقو ا 0 عفدواهاح وا رئيفهل مااا اب نأ نيعار

 لاق + دام رح الح هيلع الك نأ نع او يف ٠ 0 نايصيو | ماح و ارتي انانف :اتقال

 هناا اع تلعفف كساب ىحب هلا 1ك احا كلت ,الوأ ار لاو ا

 قلي وا امه طا رخقا ١ ملف ءابا هتلوانق س هلال ثا 3 5 ساو تحرش اعتاب ناكل

 اًدهناتلاقفنا ادعسلات عر م كلبا تدحا ا 3 . يأ يلا لاق تريشي ىلا نيللا نم. قطع

 الوهلهاىلا جركل توملادجو هنطب يف عقو احاف هتبرش الا كياع ت.سقاءانالا يف هثكم كوط ن

 هم وق ىلا اوفرصتاف هناملغو هلهأ يبا لالا جاوس يبا لع. نجح املف هسا نم تن هاك لع

 لحرب هنا موقلا نظيا كلذو لهصي سرفلاو حبني بلكلا ىلمحف رادلا يف هيلكو سرفلا فاخو

 ينافسعلا ذ>او هسرف بكر حبص ت1 اهلاف ةسعو هن رفو هباكو هريغ اف سيل رادلاو ممليل اوراسف

 اولاقف الها 00 8 ملعفو راوجلا مم 100 اري>ناربحن هةدللا ز>لاقف عوبرب يفب 2-6

 كلذ يفتاقدقوأ 0 اب و ينيب امف ن 0 ةرح نندرصنا لاقات 3 فاررالا قالا جاوا هيأ

 ا حيصاديعلا ُُق * يارس اد اذا يدل ذل

 ادل>ت ةلخ موت قلخو * ال طا ىملس لانتا

 ادصَعَو انيل ةكير 1 د - فل له ةرمح نإ درصص

 ةرذص ىلع سعلاب ير مَ ةر> نبدرص وهو الحر مكنم قيحا دق حدقلا اذهذ نأ اوملعاو

 ىعبتلا اطنبرمع كلذ ىف لاقو هموغب قو مهزحاف لجرلا مكيلع اودانتو هسرف نظروا

 لابو بسر ديعلا ىك ند م د ةعبل الايس 0 حسك

 ل انادح لاق ةفاخ وبا ) أن ريح أ) 3” ا.بحعلا بحيعلا كموق ب رشو #* هأوشإ لطالا ىع هابآو

 اهدياسم واب لا ل 5 :كف يبإ عم م تاشاناو ماشلا ل لاق نالطملا ك ع نإ: تل را ْن

 قئايلاقفى ب ريخأف عل اسفه || 0 اءحو ناود 2 اف وف لطخحالا اذاو قشمد سلخ 5 00

 هملكشف ان يي نقل نا لاق ةيضقم كدي 1 00 ةحاح كلا أ يناو فن رمش لدحرل لأ

 تاق كتحاح ام لاو ةحاح كلا َّك نأ تاف مظعو بحرق هل تدشاف ندملا تدباق ىنع يحيل

 مهوح ميو سانلا ضأن مشن قساف هيف كتب كلثم اذه نم هلل كذي ءأ لاذع 0 *لادخالا

 1 001717 377777727 11 117117 ا نطاق كين 2315 5 كت



 سا

 (اا/4)
 مد م يس ل سا ال لل ميس سيسبب سس سس سس ا سس سس ل سس سس سس سس ص سسيبيبينإببسسسس سس

 ا ودعاي دل عفرو هيلع فقوف اموت له اكل وما ىدم قع هلأ تن باطأ كزأ مف 'ء

 ١ ل ىدختسو 11 الو داع ا لوش وهو تانمحلا فذشو مهوحمو سانا مشن دوعلا

 اذن عضخ أ 1 كردق نااتلا ف كردقو كه ركب ةفيلخلاو كنوناهم ىءانلا كللام اني 3 تاقؤ لاق

 نع يديزيلا ) د ( نيدلا هنأ نتدلا هن يل لوش 0 لاف هل ىدختستو عوضملا اذه

 ١ ةئيذ اكييمتم ناكو ةلماح لطخالا ةأسعا تناك لاق يدع نب م طا نع نيح نبا نع هللأ دم ع

 هب ت>حسمتق هرا#ح بئاذ الا قدا مم تداغف هب ىلا هنقحلا اط لاقف امو فقسالا هب ِش

 يندح لاق مالس نبا يح لاق ةفاخ ول ) 0 ( ا هرامح باذو وه ط لاقف تعحرو

 كوش وهو لطخالا كلملا ا فارعلا وبا لاق افا رب

 لامعالا لامك 0 دج رئاخذلا ىلا ترققا اذاو

 ) 1 ( يد 2 5 6-1 تازام نع ْمّوملا دا هل ل 2 مالسالا ا هه كالام نأ كل نينه لاو

 ١ اولاق اواقام تفل اف فارعلا ناو كلملا دبعو سأول يف

 كرطعا تئش نا لاقف ةلاح ف هلانق يفا. سلا ي يعم فلا نب نايضغلا 3 ةفوكلا لطخالا أ

 م نيفلأ كتيطعأ نا لاق نيمهردلا لاب امو نيفلالا لاب امو لاق نيمهرد كن عا تلم ناو كلا
 ىلا ان 0 نيمه رد كاطعأ الا ّى 1 ةفؤكلا فقع 1 ني*رد كَ .طعأ ناو لياق 2 ملم

 ةمكمع لاق مالا نإ د ةفياخ وبا

 هذهف لاقف لدتلا كل ا وملا مولع 0 نيمه رد كاطعأ الا م 0 3 2 ةرمصنلاب اناوخا

 ةرصبلام دقف ي ودسلا فوج“ 000 ُ دب وس ىلا ةرصصبلاب ب 6-2 0 اع در 0 ىلع كل اههست لاو اذا

 هللأو كلوش هناي كيه وه. ن“ ريصخأ و ذ يننملا ثدر >< نب ا 3 ىلع كازش هدبدح 2 ساو لاقف

 | لاقف هموقىلع لبقأوعأ لاقف هتءاح هر لل 5 كلذ ندا لا ذأ ل

 لوقي يذلا رع هل 0 نأ كل لك دق كلام ا اذه

 ديعتلا بسنلاو ءاضغبلا ينأ هلا < كطاضدت ل اذا

 ديدحلا نيف ماطا ضعي # لاوط مهو انل هاو

 كد الو تايزخأ دس 0 ءامدلا قا روعي

 ديدج امهنب برحلا ءادر * اران نالطصي ناوذا اه

 لطخالا لاقف ًائيش هيطعنال هللاو الف اولاقف

 لوبق ةببط حمرلا ناف # اهههردب سودس لذي ناف

 لوغ ديزبو اكلام تلاغو * مهنم تالعلا وب يناكاوت

 لود ساه دع ضرالا ناك * ًاعيج اكله لئاو ا

 رظنم ياك نم مل الحر ناكو فوحنم نب ديوس يف لاقو

 4 قيطع لئاو هتاح ام * ما ييودابو > ءوسعذج امو

 ناكاناحا طقسا هرعشو هنراهم عم لطخالا ناك مالس نب دمحم لاق لاق ةفياخ 0 ) نزح (

 دححسمو نوبقلا نويقلي ورم وسو 1 ا ورك يب نم يلاطا ه كاف وهويدسالا 318 عدم

 ْئ

2 
3 

٠ 
1 
١ 



 مي ا 1 ا
 يبا رب ا َ 3 تعا 7 86 5 +

 (أاة)

 لاقف لطخالا هحد ةريزجلاب قحاف ابراع ”ىلع ءايأ جرف اب اهأ نم ٌلأكو فورم 300
 0 اح تاددا عاقلاب » 0 ينب نم ل ريحملا عأ

 ورجل هناوثل نع ريط مودلاف * 5 5 3

 ناس رخل لفت تامل قدح د ادع ىلا

 لاق اديوس ان املف هت 0 الوق نولوقي سانا نك ”وحمف حدس تدر لطخأ كامس لاقف

 هلوق ىنعي هوحهف يدسالا ا 30 دقل حدمب و ودعم نسحنام كلام انأأي هللاو اديوس هل

 ورسلا هياوثأنعربط وذ ف هؤبنأو انيق هبسحأ ت ا

 ردتير يا لعفوتامملا يح #* هل ا انك د6 2 نأ

 00 ركل نع ناصف ان ىب يف تعمطامو ا اح العا د :”> رش ينام تع

 ساؤر ىب يف ةفوكلا» لطخالا سم لاق يلحيلا نانا ىنثدح لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخ 00

 شاور سو + الس قكردت تح 2 ظ
 الخدق لطخالا اب لاق ىومالا نيصحلا وبا ىنثدح لاق مالس نب د# نع ةفاخ وبا ( را ١

 لاقف ىلصتف كلام اني لحد الأ ماي 3 ضحب هل لاف ةالصلاب يدان , ممذؤمو

 لقثو امهبارش برعشف هنافختسي الوهناف رمال "ىراط اعباع ار بحاص عم ةهزن يفهل ةريمم |

 كلذ يف لطخالا لاقف امهلعا

 تس وص
 الا رمدأ هيبطخ تاددالو * الاف طش دوعلاب ىذقلا سلو

 يردنال ثيح >نمناطغلا هب انتمر # هبرقب ستنال ا نكلو

 دقو ورم نع يطسولبليق' فيفخ ميهاربال ءان هادا وهو هل ار اهلدف نكلو ىوربو

 انثدجلاق ىردعلا انثدح لاق دسا نب لم اا دح لاق ىديزملا سايعاا نب دمت ريا اذهب انريخا |

 | ذا ودنا لعا ناكو.هموق نم أراد 0 شح الا اس ن0 نع ىدع نب ميا
 3 رحم ا رااو بارش ةبطاب هيدب نيبو 3 كلدب نوريال ءاسنلا ىلا مهلاحر ثدح كاد

 حرلالاطاو هنم ءايحتسا ّث هل لوةي نا هركو لطخالا ىلع لقتف سال لجر لخد ذا برش

 1 كب ارش يف بايذلا 0 انا لحرلا لاقف هبارش يف ةيطابلايف عقوذ بابذ ليقانا ىلا سواحل

 سعالا د هعز باذبالو * رايف طقس دوعلاب يذقلاس لو

 ( زار

 مدلل

 يردالثيح نمناطشلا هباتمر © 2 تذل ركز 002 نكلو

 قلع رع يدانولا نع قاع 4 نع ثيدحلا اَذهَي هلل "0106 يم 1 فرشلا» لجرلا م اقف لاق

 يا دبعم هللاقف ماشاا ىلا اهمدق ةمدقيف دعم ىلا ءاح لطخالا ن أ جاجحلا ينأ ا الا نبا

 كاك 1 ل 12 لعاأ كو يح ناردغلا ناحيصتي اماقو كلذ 2 آو هللا ف كتئداحم ا

 مالس ن نب د# نع هفياخ عد ) ان هلق 0 لد ربا 00 ههعم ساد يبارعأ مهعبتت

 هلكاتف لزم ىلا 1 ةفوكلا 1 ف١ لامحلا اعد لاق يأ ىف :ةدح نايع ننال

 1 ل7 003171 1571 7 1 171772777 7277270519819 هج



 ءارقشأ لاَقؤ ”رايواتاو م كزيإف 0 كدنع سدلو ةيؤللا لتحتال 0

 ًآذسو ا هل ترتشاو اط الزغ تعابف يانا دق كالام 3 1 ا ا أسمع هبلا ت>ر

 كلذيف لاقو برش و هكعم لك 1 لذ دف مر

 راسل .ددجراو شرإلا * ةعامالج قلفلا ربظك تو
 0 خب غلا أمق لاب اذا + ا 5 مال 4. ف ىرت

 ريفا ا 00 ىهدلان م 3 4ثدعم مو ترقالام كر 0

 روطم اهلا 0 ةروطم * أما م ذلا لخديال ةيراو>

 حرخ لاو لاذلا ةلركع لع الزان ناك هنا ةسا نع دامح نع يلا اذه تايزلا ننوه رك ذو
 ةبف دازو هاقام ل ريا ركذو ءا رفش ط لاش ة هنيق 00 نوب رمي نايتهب 9 و 2 هدنع نم

 ناشف !اىلا ثعش هرب 5 هانأ اءلقهنع فرصناف بضغهنأ 2 نطو مايأ هدأ مدع ماقأف

 2 موهداني كزملو , رم قلعودم ا 0 أ لاقو مهلا غم 0 كل 4 حج هاطعأو مر فلا

 0-1 عمتجا لاق يضلا ىو ا يا كك لاق مالا_س ندم ن ع ةقياخ ا ) نر ( لحجر

 نب مكح ا نطو لاق 2 3 رعشلا نيد ىرغل رمل ناكو 01 ب 1-0 2 لطخالاو نر

 00 كلوش نآالا يبأف هده 0 ساق اهم م ا ريمالا اهع أ ا لاق 2 0>- قدزرف هلأ

 0000 اسر مر نه 00 ماا وس

 هتموكح ف 20 لاه 2 اهب ءاحعبلا باس ناكو

 ناوشنلا 10 ل 1 #3 ىضت دق ا 8 ةوايغلا اذا

 نابيش ينب يف ةءوكملا نا * اهلهأ نمملةموكحلا اوعدف
 ناحعممب ملا باغت رزذاب # مه راح هحقأب مكييلك اواتق

 نرد ىلع درب لطخالا لاقؤ

 ناعلاسلا 0 ماعحو #3 مكبا ا 1 ميسان دقلو

 نال درج 4 1 قح # 0 0 0 بيلك اذاف

 00 1 لادواوكسر © فارم ىف كنأ كلج اذاو

 لاق فارعلا وبا انثدح لاق مالس نبد# انثدح لاق ةفياخ وبا ( ينرب>ا ) ءاحبلا يف اراطتسا م ظ

 2 لاق ال

 حرستا 9 ندم ردن مل اهراطقاب * د >و كيلع 5 تدخحأ| اذا ؤ

 هلوق د 6 و امدلا ىلع هللاو لاس نال ل اا كل ا

 حطبأ ة هما 5 يروغ ن 00 كالامو د مر ا ل ُّق ثال اق ظ

 ت1 تا ا ا ل ا ا ل ل ا ل ل د 4 ال ا 3

 لاحالا ححصم هأ صهاط ريغ يضرلا مدع هحوو خسنلا عيمج يف اذكه ل صرب 0 دوا



 ةينال
 < جيس در سويس

 لاق مث لوقلا بياصااو جتف يل 0 نأ 1 ىلإ لطخالا لاق أ[

 حبسيءاملايف روقرقلايرتاثيحو # هرحبو قارعلا وب انل نكلو ]

 ىلإ تح رذن لاق .ىذديس اللا جاجا نا دمحم .ىثدح لاق مالسإ نب د# نع ةفيلخ 5 ) نري ١

 و يرق الو م داودا ًافلع الو ا هد 50 هب قي 8 باغلا يننب 0 ةقئاضلا

 2 نم تلف 0 نم لاقف هيف لظتي دحم هذه 0 قامت 0 تاقف الظ د

 لاق نيح كر دق الار رع كل أ تنكاام لاق:

 ارووعم ادحسم بلغت كا دل ريو دحاسملا انيف :

 | ىلا رير> جرخ لاق ةعييض نم خدش ينثدح لاق مالس نب دمع انام لاق ةفيلخ ول ) 0 (

 لاقلحرلا نم لاقف هفرعيال لحر هقلف هارفس تاس 4يلعا ملكه جرد فلعل ون الزوق كد" ماشلا

 قكلكاقام تحمس امأ لاقف 0 لاق امم هدعنأف مك ىنب يواغل تلقام تعمس امأ لاق 8 ا

 00 يلغتلا لاقف امه كلذ رثك ٍتَح هضّش ىف رير> داعو لطخالا داع م هدشنأف مك ىنب د

 اناسا لاق ىمع ( قر الط لا انا 0 اننا ناك 00000 3 هللاوهللا كايحال تنأ !

 ترش دقو . كلا دع ىلع لطخالا لخذ لاق قيئادملا نع نمحرلا دبع وب انانَأ لاق ينارالا ]| 0
 لاقف اذهام هل لاقف همالك يف طاخف هءاكف | 000

 الواشر نأ لواح املا ريب :* نوال اين ىلا 0 ْ
 م يح

 الوضفاا ا يحراو 27 مف تع ةمسش رق يذم#

 ا ا.عمسأ قرح لاق لد 1 ا بوقعب ىنادح لاق رام نب هللا ديرع 3 دمحأ ( يرحل

 عفرفةيمأ ي سس ند رم ك ولما صعل 0 قدزرف ءاأ جرخ لاق يديزملا دمتوبأ ينربخأ لاق يديزيلا ريغ

 2 الر اعلف لام اعف هانأف لطخالا هل ليقف كاس هئم ادق مدأ نه رخأ تدب هش رظ قل ْ

 7 ىف نمهلاق لحرلا نع لطخالا هللاةف ناد أدعقف تذ 2-5 1 الا هف نك وهو لطخالا 0

 أ تدعم ونادشاتتب الاز اقاريثك أ كاف ع ش هرعش ند 1 "5 قدزرفلاي هلأ طهر نم اذاكناف| ْ

 2 رمش« مث كلذ لف هللا لطخ الاناكدقو تارجداادبق لعنأ ىلا قدزرفااردش ها قع لطخألا]

 أ ققساف كبارش ند تاهو ال هلا هل لاقف انبارمش نك . اوبرمثت نأ نورتال ةيفينملا

 ,لطخحالا 0 ملا مأقف هك ١ < ٍْق لوقأ يذلا هلل 01 لا سأر ّؤ ينأ 5 حارلا ٠ تان الفا

 هادشي و 2 ٍِق ا مويلا 000010 ىذا :ك مل اريخ يف :ه هللا كا - لاقو ها ليقف

 ع

 انآ تلف ويل اة8قملا روس ند ينو هككلو هنا رعشال ياياو كنا هللاو لاطخالا هل لاق نا ىلا
 تاق متم ىممأ لاق ادا نأ رعأ ام اب

 رانلا ىلعيىلوب ممال اولاق * مهلك ف ايضالا تبا اذأ موق 0(

 وه لاقو رعشلا لها ءاكح ألا هر ١ ام

 الاثمالا للكو هتسا كلح #* يرقلل حاحنم : اذا ياغتلاو

 نملاوب نإ لعمسا ( داع امينم ايش رسال ل ءْضَقذ ا اهطاثما الو ةاقس قب مل 8

 ( عباس 7 قاغالا 5” )



 ةمركع هب رف ةفايض راد ىعاشلا لطخالل ناك ىنئادملا لاق لاق ةبش نب رم انئدح لاق يبا ١
 | لاق مدعم يشعتف هيلا ثعلا ردا املف ان 7 كارت 0 اذه هل لف 4و رعال وهو نما

 ناتنيقهدنعاذاو هقفاو بارش هل اعدف كيا رمثبالا هلك لاق هنأ لاو ِ ١ لاق 0 نأ لا 8 تصل هل

 هدب يف بضقب رتسلا زمغف نانريفض هل ةيحالا 0 لطخالا اذاو رتس امهيو هئيبو هفلخ اهأأ

 ساش نب ور“ لوقب هاتنغف رعشلا ةيدراب يناينغ لاقو |!
 الحوددج ىف نقنعانا ا حب امك يدب ناطل ضو ْ

 هدد 1 تخ وأ 00 اك راش امونوامون ان انوظ

 000000000000007 وأ هي | ردلق ضانفلا يبر نب ةمركع لطخالا حدم يف بيسلا اماف ْ
 0 نحال نيتلامح ت 1 يفا لاقف ينايثلا<ور نب 0 ىناف ةفوكل ل1 لطخ الا مدق ٍ

 و هلا ناوى ا 0-0 امساك ناكو ضان هلا ة 4م ركع أف هيلا 0 1 00 ةعب زبلا نب راف هروش ا

 اع د كطعأ نكلو كيلا كا 0 ا م لاَقف نالحرلا هم اع در اع ا 1ْ

 0 ا هلليقف دحتملا ف ىسانلا هل حب حاف فك ااءمأ 0 لاو اضرع يرخأآلاو ا

 لرو دحتلا تاب 5 بهذ نم انيلص داقتو ا تك 00 هج سس مويلاف امو هم ْ:

 3 ادّتباو مقوف ءاحعف كالام اياب ةمركعهللاقو كلذ هءلعاسفت رايسو بش وح هآر املاف هس رف نع :

 ل هلق ىلا يهنأ قد »5 كاطوف لاا نايدلا نسم هب يصق ||

 ل ىلا ةرذعو 0 حا 4يجس ا نب نا

 00 كاد دنع مراكملا نا * لئاو ينك اون نا تراغا

 ااا 0 ا لوأ < هلم رح اكوا ةعيزلا نياك
 لاتخلاك حارب ميركلا يرثو * هنرمب تلاس اذا مثالا نا

 لاشوالاحشاركتار ملا ضيف 2 0 م هل كاذع اذاو

 ةرات ها ىرطسإلا ءش يف وم :أ| 7 نه : ىلا اهناوددع ل لوقيإ وجمل 3 ركع لعحف لاق ا

 ما ةرا ايلا دنا نر تسرع 1-0 1

 لايذابىدعب حيرلا اهتفع رادو * لامحاوقون روباخلاب نا

 قالطاب لقثلا فيف> نم راتخحلا هنلو زرحم نءالءانغلاو لطخالل رعشلا ليوطلا نم هخوسع ْ

 ورح 5 كَ يلي هيأ هحولا اذه ِق لهر ف 42 4فو قدحسأ نع رصبلا ي ر< يفرولا

 ىاشطا نع كفا ليقف يريا ني هشو لودع:م هنأ ياشطاركذو ٍإ
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 1 م7 هيسسلو ا بناس

 هلام ن * نه هءالو رفعح ن وب هللا دنع يرشاو ير ل 23 تل ىلوم 0 نا ناك | , 1

 رفعح نبأ هللأ كيع يلا عطقتنا اعاو ث ٌث 6-5 هنالو ع ناك لقو هقتعاف 9 0 ليقو .؛

 ا أ لاق 0 5-5 وذ هقتعا يذلا هي | مساو هن دلما ماع طا 0 ناك 4 فرىعو هيزللا

 7 هللا دنع ناك ةبذادرخ 0 لاقو هب ىنغو ةئيدملاب د وعلا لمع ع نم لوأ وه اهريغو ناعما

 نم سانلا م هسق نيعلي ةعما 2 8 نط ناكف ةندملا نعم يفاو تاق ا م ماع ا

 بناس هل لاقذ هب رفع> نبأ هللا دنع ىصحأف ينأف طيشنب ىحل يمراف ل>ر مدق م نوع. ذدأف |

 ع دقو رفعح نب هللا كيع ىلع أدع ع هرب رعلاب ىد مراغلا انه ءانغ ف ككل عنصأ 9 0

 ىنرعلا ت5 هاا نم مالسالا يف هلإ ي نو وهو ىلكلا ن ه١ لاق * رفق ايموسرزافلا 0 #0

 يلر أ ءا[قلا رئاخ تئاس َّ

 لاق 3ك 3 ىنبدحو يلكلا ن , لاق مثريعو ءاللملا ة زعو دصمو 2 حرس ن ١ هنع دقو

 لاز و هاو ع ىنغلو تبيض عرش ناك اما د وعلا تارمضل نكي لو ا كب را باس ا 1

 ع كك كلذ كعل طن ا رفعح نإ هللا كيع 0 6 لاق ةكيعلا نقتلا

 ةئسح ةرحمل ائههنا لاقو هلحر. ةيرمضف ليتق وهو نييشرقلا ضءا هب سمو ةرأا موب لتقوىنغي | 0

 هتحم ناكو ماعطلا عندي ارسوم ارجات ٍبئاس ناكو يباكلا نب لاق ةئيدملا نك اس نم. بئاش نآكو

 مهفارشاو سائلا تاورس طااخي كلذ عم ناكو رفعج نبا هللادبع ىلا هعاطقنا ناكو ةوسن عبدأ ظ
 نادل | رع عب هللا تيع ىو د 0 الذا 0 دق 3 هيوص نس>و هيوال_ح>و هفراظل

 ءانن هن دعم ذحاو لاق لت نأ ىلا كلذ ل 53 هد اناا ل 1 ةفلخ نوكيا

 دمحم ما نا ةيذادر> نبأ معزو كلذ نوفر ءانغلاب ملا لهاو هيلا هضطعب سانلا لحتف اريثك ٠

 بئاس يباكلا نبا لاقو رئاخ بئاس نإ رفعج ن يَ نب ثدحلا ىضاقلا ىدفا را ورم نا

 هنم هعنص نع لواو ليقثلا ءانغلا ةسرعلاب نع نم لوأ رئاخ

 لوا ناديز. نب دمم ىنثدحو لاق.حورفلا توصلا اذه تفااف لاق #* .رفق اههوسر رايدلا نأ # :

 هيف هن ذخا د ناو * لادتلا اذه ضعب الهه مطافأ * سيقلا يرصا رعش يف هعنص توصل 0

 00 نع دام نع يح نب نيسللا ( 0 عبرتم ىوللاب ىلب كآ نمأ * هيلع لا

 هل عقوف رئاخ بئاس هعمو ةيواعم ىلع رفعج نب هللا دنع دفو لاق طيقل نع ءىلكلا نبا

 هدب لع 0 لاق راج فكان نم 0 لاَقف راخ بئاسل ةحاح هياع ضرع 5 ا

 لاك يدخل ناو لاك هدح ا منأ لاس نا كارأ رمشلا يور نم لك وأ لاق رعشلا ىو يني ا

 بايلا ىلع ماق لحد اماف ءادروارازا نيترص هتسلاف اف لاق 20 لاق نيئم وما 0 كلا 2 |

 لاق رفعح تك هللا دنع ف ةنواعتم تتلف + رفق اهموسر رادلا ن 1 د يغب هنود عفر 5

 هلا ندحاو ها يذق هيد > دقل دهشأ :

0 
 ا



 : 000 تاو 1 ام تمل * نفق .اههوسرت رايذلا“ نا
 رشعوا ناك نيضم جحح # ان (ةيقع نم اطالخو

 رحنلاو تانالا هب قرش * اسهمئارت ىلع 0

 للتلو يوزخما دا 3 كارلا ىلاو يرهزلا ةمرخم نب رولا نب رك د يبأ ىلا تضرر كش!

 اا 00000 ا الل ءاغلاو برعلا ءارعش نم نيدودعملا ةعبسلا نم نيبشرقلا ضعب ظ
 ركذو كلذ يف قحسا قفاوو يطسولا د لب نع ا نط نا 2 شبحو يناكلا نع

 ني ََس لآ ىافطأ رك ذو هس ا ديعل 0 22001 ندوب رك ذو طشنل كوالا لقثلا 0

 نس نمو رامع نب هللا دسع نب ا ) 1 ) لمر بفئينخ جرم نبال هيف ناو ليش .فقخ

 ورم نب ةصيشق ىتدح لاق ةيش 1 0 مك الاف نوب ن لععساو يىرشاودلا قنرعلا ديَغ ظ

 مارا لاق ا ع ع ياكلا ا سا قلد ذا ذو ةدح لخحر نع لاهملا ندع اندح لاف

 ىتح اهاق عمتسافا 0١ ت1 تاز هعأ وس عمسف هئبا ديزي لزنم ىلع اليا نايفس يأن واس

 1 ادع يع ملف لم د هتايل ةش 00 ةدازيسالا مشاو هيلع" سلق 2 يمركب اعد 5 1

 لاق هيلع مجعتساو يمول ريما ا نسلح يأ لاق ة>را 0 كتسلح .ناك نم ىناب هل لاقث 0

 اف كتلصو كرب نم 0 ِق ىلع فخي مل هناف ىف ىلع

 نذالاب هيحاح نا 0 ناك اه ضع يف ةنيدملا اا ىلكلا نئا لاق ا : هتسلاحع تيار

 اعدف رفعح نإ 6 لاق الا نعأو 0 لاَقق دا بام لاقف 0 ََ لا جر ع

 ككل اذنه يف رطم ا ناسي ا نيش ب ١ ضعب كاف نين مهلا هحوب ما اهكرذ هك ةاغس ةبواعم

 ينغو نيطامسلانبب يش ةماقف 0 غل تع 1 نيطامس || ناد تدشمو ينغل ع كن 00 نار2 نم 00

 كد نم نرطشإ 0 د يحضلاب نعم رغلا ا ملا انل ظ

 ّ فرصناو ماق ملأ 2 كاذل نست سم وهو ا َىَح هلا 0 5-5 رطو ةبواعم 4 عمسف

 0 ل نع ةءش نا رع نع 0 0 خ0 كادر طملا 2 بكاس كل أو هلق

 0 ملال اللا نع را رعا ترا ن دجا اسد لاقز ازبلا ةش نان 6 هك

 لوقيو يدع نخو مهلا جر ماشلا لها ه4 هه ىلع ىدَح ناك را 5 0 3-8 1

 ال1 نق اولاق هلق ءاباو ديزي ننمؤملا 100 ةقو كنك و ثلا يتصقو يلا نمو نانا

 لصمو هريخ ديزي غابو هلّتقف فن 0 3221 هل لاق مهدحأ هيلا ماَقق ذل لدتا

 0 بئاس وه هل قف اذه 1 بئاس نه لاقو هر رعي 1 دو لق نه 1 6 هب

 ةيوادع لع هج يذلا اق امينا 00 0 ةلابو حي ملا انلو هلام هلبو لاَقؤ هفر ف ىنغملا

 ا هتقيطو 2 ا ىلا لكل 0 وأ هلل انا 0 0 ينئادمل لاقو 6 هيغل ا مرجال

 هد ماشلا لهأأي هللا مكحبق لاق مث كلا ىتب هلا ؤ
 ل ا ا تعمل

 اتسم طاح 1 ةقيدح 2 هوفداص 4



 ورم نب ةضيبقا ينثدخع لاق ةتتسشت نبب رمع انأينأ: لاقع زيزعلا دبع نب دما ( قريخخأ )| هواتقفا نم
 بئاس ُك لاف لاق هيبأ نع كيوم ينأدح لاق ةبدعم> 0 يي لاق ةصرق 2 متاح ىنثدح لاق

 أن وص ينانغف هةئوص امش تعوس له ةرخأ موب 2

 رهفلانةدل ولاهم ثعشاو نو دماهو مر أنه تادلاغ ىلا ٌ

 هلها 0 مث ابحعم احح 0 لاق

 هتعوسىش كعلا امأ لاَقف ممم

 نبا ديزي نم هتيارو

 َ "لاف ةبوامعم

 لك
-. 

5 

 ةرادخلا ةنالل ند توص هلفأو نماثلا ءزملا هيليو عباسلا ءزملا 3



0 

 4 ينامصأألا جرفلا ينأ مامالل يناغألا باتك نم عباسلا ءزا ةسروف قط

 يا لا اح
 اهرابخا ضعبوةيمشاطا متم 0 13

 هرامخاو ريرح بسن  ”و

 هراخاو لح كلا 0؟

 هيسأ ومراخاو ةيرتطلا ندي زر د 5
 امراحاو لح 11 ١

 ةراخانم لو ةشلو هع د16

 ةراشاو هو فاد نا 1
 نمرلا دنع نا راخلأ نك

 ناكرلا راخأ ا ا

 هر راحو لطخلالا ك3

 هلو راك باع 1 د 6

052011106١ 
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